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Δςσαπιζηίερ 
 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή Γξ. Γεψξγην Παπαδνπξάθε γηα 

ηελ πξφηαζε θαη αλάζεζε απηήο ηεο πηπρηαθήο ζε κέλα, πνπ κνπ έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα λα αζρνιεζψ κε ηηο πην ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ζηήξημή ηνπο φια απηά 

ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ, θαζψο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο. Σέινο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ κεγάιε δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα 

ηνπ Drupal θαζψο θαη ηνλ πξψελ θνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Γηάλλε ηεθαλή γηα ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηα θπξίσο ζην μεθίλεκα ηεο πηπρηαθήο. 
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Πεπίλητη 
Βαζηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε θαηαζθεπή κίαο δπλακηθήο ηζηνζειίδαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, κε ηε ρξήζε ηνπ Drupal ελφο ζχγρξνλνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ(CMS). Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ζα κπνξεί θάπνηνο λα 

πεξηεγεζεί, καζαίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Πηηζαξία, ζα κπνξεί λα δεη θσηνγξαθίεο ηνπ 

καγαδηνχ θαζψο θαη ηνλ θαηάινγν κε ηα θαγεηά θαη ηηο ηηκέο. Δπίζεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

εγγξαθήο κέζσ κηαο θφξκαο, ε νπνία ζα ηνπ επηηξέπεη ζηε ζπλέρεηα αθνχ ην επηζπκεί, λα 

παξαγγείιεη ην θαγεηφ ηεο αξεζθείαο ηνπ.  

Θα δνχκε πψο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην αξρίδεη ζηγά ζηγά θαη κπαίλεη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο θαη πσο κπνξνχκε λα θάλνπκε αζθαιείο ζπλαιιαγέο ρσξίο θφβν γηα 

ηπρφλ πξνβιήκαηα. 

ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε αλαιπηηθά ην Drupal θαη πσο απηφ ιεηηνπξγεί, θαζψο θαη 

ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Δπίζεο αλαθεξφκαζηε θαη γεληθφηεξα ζην ηη είλαη cms πφζν 

ρξήζηκν είλαη θαη γηα πην ιφγν επηιέμακε ην Drupal.  

Σέινο αλαθεξφκαζηε αλαιπηηθά ζην πσο δεκηνπξγήζακε ηελ ηζηνζειίδα καο θαη 

θάλνπκε κηα ζχλνςε ηεο εξγαζίαο θαη αλαιχνπκε θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα. 
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Abstract 
The main purpose of this paper is to build a dynamic website, namely a shop, using a 

modern Drupal content management system (CMS). Through the website one can be browsed 

by learning about the pizzeria, you can see photos of the shop and the list of dishes and prices. 

It will also be able to record via a form, which will allow then when he wishes to order the 

dish of choice. 

We'll see how e-commerce and are slowly coming in our daily lives and how we can 

make secure transactions without fear of any problems. 

Then we will see in detail in Drupal and how it works, and technologies used. Also 

refers generally to what is cms how useful and why we chose Drupal. 

Finally the details on how we created our website and do a summary of the work and 

analyze some problems encountered during the course. 
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1. Διζαγυγή 

1.1 Γενικά 

Σν αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε θαηαζθεπή κηαο 

ηζηνζειίδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ηεο “Pizza Palace”. Γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο ρξεζηκνπνίεζα έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 

(cms), ην Drupal. Πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ 

HTML, PHP, JAVASCRIPT θαη ε CSS(γιψζζα κνξθνπνίεζεο πεξηερνκέλνπ). Γηα ηελ 

απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ εκθάληζε πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνίεζα ηελ γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ βάζεσλ δεδνκέλσλ SQL. 

Η ηζηνζειίδα καο φπσο πξναλαθέξακε είλαη έλα ειεθηξνληθφ εζηηαηφξην ην νπνίν 

δίλεη ζηνλ ρξήζηε-πειάηε πνιιέο δπλαηφηεηεο. Ο ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα αθνχ θάλεη 

ηελ εγγξαθή κέζσ κηαο θφξκαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, λα γίλεη κέινο θαη λα κπνξεί λα 

πεξηεγεζεί ζηελ ηζηνζειίδα. Μπνξεί λα δεη ηνλ θαηάινγν κε ηα πξντφληα, κπνξεί λα δεη 

εηθφλεο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γη απηφ. Θα κπνξεί αθφκε λα 

επηθνηλσλήζεη κε ηε δηεχζπλζε κέζσ κηαο θφξκαο επηθνηλσλίαο, γηα ηπρψλ παξάπνλα ή 

νηηδήπνηε άιιν ζειήζεη. Σειεπηαίν θαη πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ζα κπνξεί θάπνηνο λα θάλεη 

ηελ παξαγγειία ειεθηξνληθά θαη ζα έρεη ηελ επηινγή λα πιεξψζεη είηε κέζσ Paypal είηε απφ 

θνληά ηελ ζηηγκή ηεο παξάδνζεο ηεο παξαγγειίαο. 

1.2 Κίνηηπο για ηην διεξαγυγή ηηρ επγαζίαρ 

ηηο κέξεο ην δηαδίθηπν έρεη κπεη γηα ηα θαιά ζηελ δσή καο θαη έρεη γίλεη απφ είδνο 

πνιπηειείαο είδνο αλάγθεο. ρεδφλ φινη έρνπλ πιένλ ζην ζπίηη ηνπο ηνπιάρηζηνλ έλα 

ππνινγηζηή θαη ζίγνπξα πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Οη εηαηξίεο πιένλ ελ κέζσ θξίζεο, 

ςάρλνπλ ηξφπνπο κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ λα δηαθεκίζνπλ ηα πξντφληα  θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο. 

Θέινληαο ινηπφλ λα θαηαζθεπάζνπκε κηα ηζηνζειίδα πνπ φρη κφλν ζα δηαθεκίζεη ην 

θαηάζηεκα, αιιά λα είλαη “δσληαλή” λα κπνξεί δειαδή ν πειάηεο  λα παξαγγείιεη εθφζνλ ην 

επηζπκεί θάπνην απφ ηα πξντφληα, ςάμακε βξήθακε θαη θαηαιήμακε ζε έλα απφ ηα θνξπθαία 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ γηα θαηαζθεπή δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ ην Drupal . 

 

1.3 κοπόρ και ηόσοι επγαζίαρ 

Ο πξψηνο θαη ζεκαληηθφηεξνο ζηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε θαηαζθεπή ελφο 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ην νπνίν ζα είλαη εχρξεζην θαη θηιηθφ πξνο ηνλ επηζθέπηε θαη 

ζα ηνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξαγγείιεη ην θαγεηφ ηεο αξεζθείαο ηνπ. 

Έλαο άιινο ζηφρνο είλαη ε ηζηνζειίδα λα είλαη επράξηζηε θαη θαιαίζζεηε έηζη ψζηε 

ν επηζθέπηεο λα κελ βαξηέηαη θαη λα παξακέλεη ζηελ ηζηνζειίδα φζν δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. 

Η ηζηνζειίδα ζα είλαη ε βηηξίλα ηνπ καγαδηνχ άξα ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεγκέλε θάλνληαο 

ηνλ επηζθέπηε βιέπνληαο θαη ηα θαγεηά, λα ζέιεη λα παξαγγείιεη. 

Ο απψηεξνο ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε εθκάζεζε θαη θαηαλφεζε φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαιείνπ αλνηθηνχ θψδηθα πνπ ιέγεηαη Drupal. 

Μέζα απφ απηφ θαη θαηαλνψληαο ηελ δνκή ηνπ ζα κπνξνχκε εχθνια θαη γξήγνξα λα 
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θαηαζθεπάδνπκε δπλακηθέο ηζηνζειίδεο ζην κέιινλ.  Σέινο κέζα απφ ην δηάβαζκα γηα ηελ 

εθκάζεζε ηνπ Drupal απνθνκίζακε θαη αξθεηέο γλψζεηο πάλσ ζε γιψζζεο πνπ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ φπσο ε HTML, ε PHP, ε SQL, CSS θαη ε 

Javascript. 

 

1.4 Γομή επγαζίαρ 

 

Κεθάλαιο 2: Μέθοδορ ανάλςζηρ και ανάπηςξηρ πηςσιακήρ. ην θεθάιαην 

απηφ ζα πνχκε ιίγα ιφγηα γηα ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο θαη ζα αλαθέξνπκε θάπνηνπο νξηζκνχο 

απφ ηερλνινγίεο πνπ ζα ζπλαληήζνπκε ζηα επφκελα θεθάιαηα. 

Κεθάλαιο 3: Ηλεκηπονικό εμπόπιο. ην θεθάιαην απηφ δίλνπκε ηνλ νξηζκφ ηνπ 

Ηιεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη λα αλαθέξνπκε θάπνηα βαζηθά πξάγκαηα γηα απηφ. Δπίζεο 

κηιάκε ζπγθεθξηκέλα γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηελ Διιάδα θαη πσο έρεη αλαπηπρζεί. 

Σέινο αλαθεξφκαζηε ζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα φπσο είλαη απηφ, ηεο Αζθάιεηαο ζηηο 

ζπλαιιαγέο. 

Κεθάλαιο 4: Σεσνολογίερ. ε απηφ ην θεθάιαην ζα κηιήζνπκε γηα ηηο ηερλνινγίεο 

πνπ αλαπηχμακε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο. 

Δπίζεο ζα δνχκε γηα πξψηε θνξά ηη είλαη Drupal θαη πψο θαηαιήμακε ζε απηφ. Σέινο γίλεηαη 

αλαθνξά ζην Ubercart ην module πνπ ππήξμε ην πην ζεκαληηθφ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

Κεθάλαιο 5: Τλοποίηζη. ην θεθάιαην απηφ αλαθέξνπκε αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν 

πνπ αλαπηχμακε ηελ ηζηνζειίδα, ην πσο εγθαηαζηήζακε ην Drupal θαη ηα modules θαζψο θαη 

ην πψο θηάζακε λα έρεη ε ηζηνζειίδα ηελ ηειηθή ηεο κνξθή. 

Κεθάλαιο 6: Οδηγίερ σπήζηρ. Δδψ ζα αλαθέξνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη 

ελεξγνπνηεκέλεο γηα ηνλ ρξήζηε – πειάηε ηεο ηζηνζειίδαο θαη απηέο πνπ είλαη γηα ηνλ 

δηαρεηξηζηή. 

Κεθάλαιο 7: ςμπεπάζμαηα. Δδψ ζα πνχκε γηα ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγάιακε 

θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη πψο απηά ζα καο θαλνχλ ρξήζηκα 

ζε κειινληηθέο εξγαζίεο. 
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2. Μέθοδορ Ανάλςζηρ και Ανάπηςξηρ Πηςσιακήρ 

2.1 Γενικά 

Σν ζέκα κε ην νπνίν είρακε λα αζρνιεζνχκε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή ήηαλ ε 

θαηαζθεπή ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα κία πηηζαξία. Γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο απηήο δηαιέμακε έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) 

ην Drupal. Η ηζηνζειίδα ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δηαρεηξηζηή λα ηελ ηξνπνπνηεί φπνηα 

ζηηγκή είλαη αλαγθαίν, θαζψο θαη λα πξνζζέηεη ή λα αθαηξεί πεξηερφκελν. Ο ρξήζηεο εθηφο 

απφ κία επράξηζηε πεξηήγεζε ζηελ ηζηνζειίδα, ζα κπνξεί θάλνληαο εγγξαθή λα παξαγγείιεη 

ειεθηξνληθά ην θαγεηφ ηεο αξεζθείαο ηνπ. 

Σν Drupal καο έδσζε φιεο απηέο ηηο δπλαηφηεηεο. Μέζσ ησλ modules ηα νπνία είλαη 

θνκκάηηα θψδηθα ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο, θαηαθέξακε θαη 

ιχζακε θάζε πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε. Δπίζεο καο βνήζεζαλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην Ubercart ήηαλ ην ζεκείν αλαθνξάο ψζηε λα ζηήζνπκε 

γξήγνξα θαη ζσζηά ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ θαηάινγφ καο. 

Σεσνολογίερ Βιβλιογπαθία 

Drupal  Drupal http://drupal.org/ 

Modules http://drupal.org/project/Modules 

Themes  http://drupal.org/project/ 

PHP http://en.wikipedia.org/wiki/PHP ,  

Javascript http://en.wikipedia.org/wiki/Javascript 

CSS CSS http://en.wikipedia.org/wiki/CSS 

 

2.2 Θευπίερ 

Παξαθάησ γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη γιψζζεο 

Scripting πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ ηζηνζειίδα καο. Δπίζεο γξάθνπκε ιίγα ιφγηα γηα ην 

Drupal αιιά πην εθηελείο πιεξνθνξίεο ζα δνζνχλ ζε επφκελν θεθάιαην. 

2.2.1 Drupal 

To Drupal είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ αλνηρηνχ θψδηθα γηα online 

ρξήζε ζην δηαδίθηπν (ηζηνζειίδεο), θαζψο θαη γηα ρξήζε ζε ελδνδίθηπα θαη εμσδίθηπα. Η 

αμηνζεκείσηε επειημία θαη επεθηαζηκφηεηα ηνπ απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο θαη θαζηζηνχλ 

ην Drupal κηα ηδηαίηεξα θαηάιιειε πιαηθφξκα γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε ζε απζηεξά 

αληαγσληζηηθφ εκπνξηθφ πεξηβάιινλ. 

2.2.2 Modules 

Οη ελφηεηεο ηνπ drupal είλαη δηάθνξα θνκκάηηα θψδηθα ηα νπνία εθηεινχλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαη κπνξνχκε λα έρνπκε φζεο ζέινπκε ζε κηα ηζηνζειίδα. 

Σα modules είλαη ειεχζεξα λα ηα θαηεβάζεη θάπνηνο θαη απαηηνχλ θάπνηα 

δηακφξθσζε, αιιά είλαη  εξγαιεία ζρεδηαζκέλα γηα λα καο βνεζήζνπλ λα επηηχρνπκε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζέινπκε απφ ην δηθηπαθφ καο ηφπν κε ρξήζε ηνπ Drupal. 

2.2.3 Themes 

Σν Drupal, σο έλα νξζνινγηζκέλν cms πνπ είλαη, δηαρσξίδεη απφιπηα ηα δεδνκέλα 

απφ ηελ εκθάληζή ηνπο. Γηα ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ηεο ζειίδαο, ησλ εηθφλσλ, ησλ ρξσκάησλ, 
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ησλ γξακκαηνζεηξψλ θιπ, είλαη ππεχζπλεο νη ζεκαηηθέο παξαιιαγέο. Ο ππξήλαο ηνπ drupal 

εγθαζηζηά θαη 6 βαζηθέο ζεκαηηθέο παξαιιαγέο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηνλ θάθειν "themes" 

ηεο εγθαηάζηαζεο καο. Δθηφο απφ ηηο 6 απηέο παξαιιαγέο, κπνξνχκε λα θαηεβάζνπκε θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε δεθάδεο άιιεο πνπ ππάξρνπλ ζην θχξην απνζεπηήξην ηνπ Drupal. 

2.2.4 Ανοικηόρ κώδικαρ 

Αλνηρηφο θψδηθαο, είλαη έλαο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη 

δηαλνκή εμειηγκέλνπ ινγηζκηθνχ κε αλνηρηή πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα. ζεσξείηαη σο ε 

ηδαληθφηεξε ιχζε αλάπηπμεο ζήκεξα θαη έλα ηδηαίηεξα ζηξαηεγηθφ ζηνηρείν επέθηαζεο 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην δηαδίθηπν. 

Ο αλνηρηφο θψδηθαο αλέβεθε ζε δεκνηηθφηεηα κε ηελ αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη είλαη εθεί φπνπ ππεξέρεη σο επί ην πιείζηνλ κε ην λα παξέρεη δηαθνξεηηθά 

κνληέια παξαγσγήο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη ηηο θαιχηεξεο δηαδξαζηηθέο θνηλφηεηεο. 

2.2.5 Php 

Σν PHP (πνπ είλαη νη αλαδξνκηθή ζπληφκεπζε γηα Perl Hypertext Preprocessor) είλαη 

κία εμαηξεηηθά ηζρπξή πξνγξακκαηηζηηθή γιψζζα πνπ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ηελ 

παξαγσγή θαη ηελ αλάπηπμε δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ θαη έρεη θαηαζηεί έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο ζθαίξαο θαη online αγνξάο ζηα 

ηειεπηαία έηε. 

2.2.6 JavaScript 

Η JavaScript είλαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ε νπνία έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ παξαγσγή 

δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ εθηέιεζε θψδηθα ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client-side) ζε 

ηζηνζειίδεο. To πξφηππν ηεο γιψζζαο θαηά ηνλ νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο ECMA νλνκάδεηαη 

ECMAscript. 

2.2.7 CMS 

πζηήκαηα _δηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (_Π, Content Management Systems, CMS) 

είλαη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ online ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο 

δηθηπαθνχ ηφπνπ. Οη δηαρεηξηζηέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ελεκεξψλνπλ ην πεξηερφκελν ζην 

_Π, ην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζ' έλα δηαθνκηζηή. Οη αιιαγέο απηέο γίλνληαη απηφκαηα 

δηαζέζηκεο πάιη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζε φινπο ηνπο επηζθέπηεο θαη ρξήζηεο ηνπ δηθηπαθνχ 

ηφπνπ. 
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3. Σεσνολογίερ 

3.1 Σι είναι Html 

Η HTML (HyperText Markup Language,) είλαη ε θχξηα γιψζζα ζήκαλζεο γηα ηηο 

ηζηνζειίδεο, θαη ηα ζηνηρεία ηεο είλαη ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ησλ ηζηνζειίδσλ.  Η HTML 

γξάθεηαη ππφ κνξθή ζηνηρείσλ HTML ηα νπνία απνηεινχληαη απφ εηικέηερ, νη νπνίεο 

πεξηθιείνληαη κέζα ζε ζχκβνια «κεγαιχηεξν απφ» θαη «κηθξφηεξν απφ» (γηα παξάδεηγκα 

<html>), κέζα ζην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο. Οη εηηθέηεο HTML ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ 

αλά δεχγε (γηα παξάδεηγκα <h1> θαη </h1>), κε ηελ πξψηε λα νλνκάδεηαη εηικέηα έναπξηρ θαη 

ηε δεχηεξε εηικέηα λήξηρ (ή ζε άιιεο πεξηπηψζεηο εηικέηα ανοίγμαηορ θαη εηικέηα κλειζίμαηορ 

αληίζηνηρα). Αλάκεζα ζηηο εηηθέηεο, νη ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ 

θείκελν, πίλαθεο, εηθφλεο θιπ. Ο ζθνπφο ελφο web browser είλαη λα δηαβάδεη ηα έγγξαθα 

HTML θαη ηα ζπλζέηεη ζε ζειίδεο πνπ κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη ή λα αθνχζεη. Ο browser 

δελ εκθαλίδεη ηηο εηηθέηεο HTML, αιιά ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα λα εξκελεχζεη ην πεξηερφκελν 

ηεο ζειίδαο. Σα ζηνηρεία ηεο HTML 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θηίζνπλ φινπο ηνπ 

ηζηφηνπνπο. Η HTML επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε 

εηθφλσλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζηε ζειίδα, 

θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εκθαλίζεη 

δηαδξαζηηθέο θφξκεο. Παξέρεη ηηο κεζφδνπο 

δεκηνπξγίαο δνκεκέλσλ εγγξάθσλ (δειαδή 

εγγξάθσλ πνπ απνηεινχληαη απφ ην πεξηερφκελν 

πνπ κεηαθέξνπλ θαη απφ ηνλ θψδηθα κνξθνπνίεζεο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ) θαζνξίδνληαο δνκηθά ζεκαληηθά 

ζηνηρεία γηα ην θείκελν, φπσο θεθαιίδεο, 

παξαγξάθνπο, ιίζηεο, ζπλδέζκνπο, παξαζέζεηο θαη 

άιια. Μπνξνχλ επίζεο λα ελζσκαηψλνληαη ζελάξηα 

εληνιψλ ζε γιψζζεο φπσο ε JavaScript, ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηζηνζειίδσλ 

HTML.Οη Web browsers κπνξνχλ επίζεο λα 

αλαθέξνληαη ζε ζηπι κνξθνπνίεζεο CSS γηα λα 

νξίδνπλ ηελ εκθάληζε θαη ηε δηάηαμε ηνπ θεηκέλνπ 

θαη ηνπ ππφινηπνπ πιηθνχ. Ο νξγαληζκφο W3C, ν 

νπνίνο δεκηνπξγεί θαη ζπληεξεί ηα πξφηππα γηα ηελ HTML θαη ηα CSS, ελζαξξχλεη ηε ρξήζε 

ησλ CSS αληί δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηεο HTML γηα ζθνπνχο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

3.1.1 Πποέλεςζη 

Σν 1980, ν θπζηθφο Σηκ Μπέξλεξο Λη, ν νπνίνο εξγαδφηαλ ζην CERN, επηλφεζε ην 

ENQUIRE, έλα ζχζηεκα ρξήζεο θαη δηακνηξαζκνχ εγγξάθσλ γηα ηνπο εξεπλεηέο ηνπ CERN, 

θαη θαηαζθεχαζε έλα πξσηφηππφ ηνπ. Αξγφηεξα, ην 1989, πξφηεηλε έλα ζχζηεκα βαζηζκέλν 

ζην δηαδίθηπν, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηνχζε ππεξθείκελν.
 
Έηζη, έθηηαμε ηελ πξνδηαγξαθή ηεο 

HTML θαη έγξαςε ηνλ browser θαη ην ινγηζκηθφ εμππεξεηεηή ζηα ηέιε ηνπ 1990. Σνλ ίδην 

ρξφλν, ν Μπέξλεξο Λη θαη ν κεραληθφο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηνπ CERN Robert 

Cailliau ζπλεξγάζηεθαλ ζε κηα θνηλή πξνζπάζεηα εχξεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, αιιά ην έξγν 

δελ πηνζεηήζεθε πνηέ επίζεκα απφ ην CERN. ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζεκεηψζεηο απφ ην 1990, 

ν Μπέξλεξο Λη αξηζκεί «κεξηθέο απφ ηηο πνιιέο ρξήζεηο ηνπ ππεξθεηκέλνπ», θαη αλαθέξεη 

πξψηα απφ φιεο κηα εγθπθινπαίδεηα. 

σήμα 1: Κομμάηι Html κώδικα 
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3.2 Σι είναι JavaScript 

           JavaScript είλαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ε νπνία έρεη 

ζαλ ζθνπφ ηελ παξαγσγή δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ εθηέιεζε θψδηθα ζηελ πιεπξά 

ηνπ πειάηε (client-side) ζε ηζηνζειίδεο. Σν πξφηππν ηεο γιψζζαο θαηά ηνλ νξγαληζκφ 

ηππνπνίεζεο ECMA νλνκάδεηαη ECMAscript. Η γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ JavaScript 

δεκηνπξγήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Brendan Eich ηεο εηαηξείαο Netscape κε ηελ επσλπκία 

Mocha. Αξγφηεξα, Mocha κεηνλνκάζηεθε ζε LiveScript, θαη ηειηθά ζε JavaScript, θπξίσο 

επεηδή ε αλάπηπμή ηεο επεξεάζηεθε πεξηζζφηεξν απφ ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java. 

LiveScript ήηαλ ην επίζεκν φλνκα ηεο γιψζζαο φηαλ γηα πξψηε θνξά θπθινθφξεζε ζηελ 

αγνξά ζε βήηα (beta) εθδφζεηο κε ην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ζην Web, Netscape Navigator 

εθδνρή 2.0 ηνλ επηέκβξην ηνπ 1995. LiveScript κεηνλνκάζηεθε ζε JavaScript ζε κηα θνηλή 

αλαθνίλσζε κε ηελ εηαηξεία Sun Microsystems ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ, 1995, φηαλ επεθηάζεθε 

ζηελ έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο ζην Web, Netscape εθδνρή 2.0B3. 

Η JavaScript απέθηεζε κεγάιε επηηπρία σο γιψζζα ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client-

side) γηα εθηέιεζε θψδηθα ζε ηζηνζειίδεο, θαη πεξηιήθζεθε ζε δηάθνξα πξφγξακκαηα 

πεξηήγεζεο ζην Web. Καηά ζπλέπεηα, ε εηαηξεία Microsoft νλφκαζε ηελ εθάξκνγή ηεο ζε 

JScript γηα λα απνθχγεη δχζθνια ζέκαηα εκπνξηθψλ ζεκάησλ. JScript πξφζζεζε λένπο 

κεζφδνπο γηα λα δηνξζψζεη ηα Y2K-πξνβιήκαηα ζηελ JavaScript, νη νπνίνη βαζίζηεθαλ ζηελ 

java.util.Date ηάμε ηεο Java.
[6]

 JScript πεξηιήθζεθε ζην πξφγξακκα Internet Explorer εθδνρή 

3.0, ην νπνίν θπθινθφξεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1996. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1996, ε Netscape 

αλαθνίλσζε φηη είρε ππνβάιεη ηε γιψζζα JavaScript ζην Ecma International (μια οπγάνωζη 

ηηρ ηςποποίηζηρ ηων γλωζζών ππογπαμμαηιζμού) γηα εμέηαζε σο βηνκεραληθφ πξφηππν, θαη 

ζηε ζπλέρεηα ην έξγν είρε σο απνηέιεζκα ηελ ηππνπνηεκέλε κνξθή πνπ νλνκάδεηαη 

ECMAScript. 

 Η JavaScript έρεη γίλεη κία απφ ηηο πην δεκνθηιείο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ (Web). Αξρηθά, φκσο, πνιινί 

επαγγεικαηίεο πξνγξακκαηηζηέο ππνηίκεζαλ ηε γιψζζα δηφηη ην θνηλφ ηεο ήηαλ εξαζηηέρλεο 

ζπγγξαθείο ηζηνζειίδσλ θαη φρη επαγγεικαηίεο πξνγξακκαηηζηέο (θαη κεηαμχ άιισλ 

ιφγσλ).
[8]

 Με κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο Ajax, ε JavaScript γιψζζα επέζηξεςε ζην 

πξνζθήλην θαη έθεξε πην επαγγεικαηηθή πξνζνρή πξνγξακκαηηζκνχ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ 

έλα θαηλνηφκν αληίθηππν ζηελ εμάπισζε ησλ πιαηζίσλ θαη ησλ βηβιηνζεθψλ, ηε βειηίσζε 

πξνγξακκαηηζκνχ κε JavaScript, θαζψο θαη απμεκέλε ρξήζε ηεο JavaScript έμσ απφ ηα 

πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ζην Web. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2009, ην έξγν CommonJS ηδξχζεθε 

κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ελφο θνηλνχ πξνηχπνπ βηβιηνζήθεο θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

JavaScript έμσ απφ ην πξφγξακκα πεξηήγεζεο θαη κέζα ζε άιιεο ηερλνινγίεο (π.ρ. server-

side). 

Η αξρηθή έθδνζε ηεο Javascript βαζίζηεθε ζηε ζχληαμε ζηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ C, αλ θαη έρεη εμειηρζεί, ελζσκαηψλνληαο πηα ραξαθηεξηζηηθά απφ 

λεφηεξεο γιψζζεο. Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξνγξακκαηηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

πειάηε (client), πνπ ήηαλ ν θπιινκεηξεηήο (browser) ηνπ ρξήζηε, θαη ραξαθηεξίζηεθε ζαλ 

client-side γλώζζα ππογπαμμαηιζμού. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επεμεξγαζία ηνπ θψδηθα Javascript 

θαη ε παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πεξηερνκέλνπ HTML δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζην δηαθνκηζηή, 

αιιά ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ, ελψ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε ζηαηηθέο 

ζειίδεο HTML. Αληίζεηα, άιιεο γιψζζεο φπσο ε PHP εθηεινχληαη ζην δηαθνκηζηή (server-
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side γλώζζερ ππογπαμμαηιζμού). Παξά ηελ επξεία ρξήζε ηεο Javascript γηα ζπγγξαθή 

πξνγξακκάησλ ζε πεξηβάιινλ θπιινκεηξεηή, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηελ αξρή 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηε ζπγγξαθή θψδηθα απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή, απφ ηελ ίδηα 

ηε Netscape ζην πξντφλ LiveWire, κε κηθξή επηηπρία. Η ρξήζε ηεο Javascript ζην δηαθνκηζηή 

εκθαλίδεηαη πάιη ζήκεξα, κε ηε δηάδνζε ηνπ Node.js, ελφο κνληέινπ πξνγξακκαηηζκνχ 

βαζηζκέλν ζηα γεγνλφηα (events). 

 

3.3 Σι είναι Php 

 

σήμα 2: Λογόηςπο Php 

H PHP είλαη κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ web κε 

δπλακηθφ πεξηερφκελν. Μηα ζειίδα PHP πεξλά απφ επεμεξγαζία απφ έλα ζπκβαηφ 

δηαθνκηζηή ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ (π.ρ. Apache), ψζηε λα παξαρζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ην 

ηειηθφ πεξηερφκελν, πνπ ζα ζηαιεί ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ ζε κνξθή 

θψδηθα HTML. Έλα αξρείν κε θψδηθα PHP ζα πξέπεη λα έρεη ηελ θαηάιιειε επέθηαζε (π.ρ. 

*.php, *.php4, *.phtml θ.ά.). Η ελζσκάησζε θψδηθα ζε έλα αξρείν επέθηαζεο .html δελ ζα 

ιεηηνπξγήζεη θαη ζα εκθαλίζεη ζηνλ browser ηνλ θψδηθα ρσξίο θακία επεμεξγαζία, εθηφο αλ 

έρεη γίλεη ε θαηάιιειε ξχζκηζε ζηα MIME types ηνπ server. Δπίζεο αθφκε θη φηαλ έλα 

αξρείν έρεη ηελ επέθηαζε .php, ζα πξέπεη ν server λα είλαη ξπζκηζκέλνο γηα λα επεμεξγάδεηαη 

θαη λα κεηαγισηίδεη ηνλ θψδηθα PHP ζε HTML πνπ θαηαιαβαίλεη ην πξφγξακκα πειάηε. 

Ο δηαθνκηζηήο Apache, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα επξέσο ζε ζπζηήκαηα κε ηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS X ππνζηεξίδεη εμ νξηζκνχ 

ηελ εθηέιεζε θψδηθα PHP, είηε κε ηελ ρξήζε ελφο πξφζζεηνπ (mod_php) ή κε ηελ απνζηνιή 

ηνπ θψδηθα πξνο εθηέιεζε ζε εμσηεξηθή δηεξγαζία CGI ή FCGI ή κε ηελ έιεπζε ηεο php5.4 

ππνζηεξίδνληαη ε εθηέιεζε ζε πνιπάζρνινπο ηζηνρψξνπο, FastCGI Process Manager (FPM). 

Ο ζπλδπαζκφο Linux/Apache/PHP/MySQL, πνπ είλαη ε πην δεκνθηιήο πιαηθφξκα εθηέιεζεο 

ηζηνζειίδσλ είλαη γλσζηφο θαη κε ην αθξσλχκην LAMP. Παξφκνηα, ν ζπλδπαζκφο 

*/Apache/PHP/MySQL νλνκάδεηαη *AMP, φπνπ ην πξψην αξρηθφ αληηζηνηρεί ζηελ 

πιαηθφξκα, ζηελ νπνία εγθαζίζηαληαη ν Apache, ε PHP θαη ε MySQL (π.ρ. Windows, Mac 

OS X). 

Ο LAMP ζπλήζσο εγθαζίζηαηαη θαη ξπζκίδεηαη ζην Linux κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δηαρεηξηζηή παθέησλ ηεο εθάζηνηε δηαλνκήο. ηελ πεξίπησζε άιισλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ, επεηδή ην θαηέβαζκα θαη ε ξχζκηζε ησλ μερσξηζηψλ πξνγξακκάησλ κπνξεί λα 

είλαη πνιχπινθε, ππάξρνπλ έηνηκα παθέηα πξνο εγθαηάζηαζε, φπσο ην XAMPP θαη ην 

WAMP γηα ηα Windows θαη ην MAMP γηα ην Mac OS X. 

3.3.1 Ιζηοπία 

Η ηζηνξία ηεο PHP μεθηλά απφ ην 1994, φηαλ έλαο θνηηεηήο, ν Rasmus Lerdorf 

δεκηνχξγεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Perl έλα απιφ script κε φλνκα 
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php.cgi, γηα πξνζσπηθή ρξήζε. Σν script απηφ είρε ζαλ ζθνπφ λα δηαηεξεί κηα ιίζηα 

ζηαηηζηηθψλ γηα ηα άηνκα πνπ έβιεπαλ ην online βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα. Αξγφηεξα απηφ 

ην script ην δηέζεζε θαη ζε θίινπο ηνπ, νη νπνίνη άξρηζαλ λα ηνπ δεηνχλ λα πξνζζέζεη 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο. Η γιψζζα ηφηε νλνκαδφηαλ PHP/FI απφ ηα αξρηθά Personal 

Home Page/Form Interpreter. Σν 1997 ε PHP/FI έθζαζε ζηελ έθδνζε 2.0, βαζηδφκελε απηή 

ηε θνξά ζηε γιψζζα C θαη αξηζκψληαο πεξηζζφηεξνπο απφ 50.000 ηζηφηνπνπο πνπ ηε 

ρξεζηκνπνηνχζαλ, ελψ αξγφηεξα ηελ ίδηα ρξνληά νη Andi Gutmans θαη Zeev Suraski 

μαλαέγξαςαλ ηε γιψζζα απφ ηελ αξρή, βαζηδφκελνη φκσο αξθεηά ζηελ PHP/FI 2.0. 

Έηζη ε PHP έθζαζε ζηελ έθδνζε 3.0 ε νπνία ζχκηδε πεξηζζφηεξν ηε ζεκεξηλή κνξθή 

ηεο. ηε ζπλέρεηα, νη Zeev θαη Andi δεκηνχξγεζαλ ηελ εηαηξεία Zend (απφ ηα αξρηθά ησλ 

νλνκάησλ ηνπο), ε νπνία ζπλερίδεη κέρξη θαη ζήκεξα ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο γιψζζαο 

PHP. Αθνινχζεζε ην 1998 ε έθδνζε 4 ηεο PHP, ηνλ Ινχιην ηνπ 2004 δηαηέζεθε ε έθδνζε 5, 

ελψ απηή ηε ζηηγκή έρνπλ ήδε δηαηεζεί θαη νη πξψηεο δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο ηεο επεξρφκελεο 

PHP 6, γηα νπνηνλδήπνηε πξνγξακκαηηζηή ζέιεη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη. Οη πεξηζζφηεξνη 

ηζηφηνπνη επί ηνπ παξφληνο ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηηο εθδφζεηο 4 θαη 5 ηεο PHP. 

3.4 Σι είναι CSS 

Η CSS (Cascading Style Sheets-Διαδοσικά Φύλλα Σηςλ) ή ( αιιεινπρία θχιισλ ζηχι 

) είλαη κηα γιψζζα ππνινγηζηή πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ γισζζψλ θχιισλ ζηπι πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελφο εγγξάθνπ πνπ έρεη γξαθηεί κε κηα 

γιψζζα ζήκαλζεο. Υξεζηκνπνηείηαη δειαδή γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελφο εγγξάθνπ 

πνπ γξάθηεθε ζηηο γιψζζεο HTML θαη XHTML, δειαδή γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο κηαο 

ηζηνζειίδαο θαη γεληθφηεξα ελφο ηζηνηφπνπ. Η CSS είλαη κηα γιψζζα ππνινγηζηή 

πξννξηζκέλε λα αλαπηχζζεη ζηηιηζηηθά κηα ηζηνζειίδα δειαδή λα δηακνξθψλεη πεξηζζφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά, ρξψκαηα, ζηνίρηζε θαη δίλεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ 

html. Γηα κηα φκνξθε θαη θαινζρεδηαζκέλε ηζηνζειίδα ε ρξήζε ηεο CSS θξίλεηαη σο 

απαξαίηεηε. Γηα έλα έγγξαθν πρ xhtml ζα ππάξρνπλ παξαπάλσ απφ έλα θχιια ζηπι ηα νπνία 

πεξηέρνπλ δειψζεηο γηα ηελ εκθάληζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ. Σν Φχιιν ζηπι πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε έλα έγγξαθν κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ : 

 ην ζπγγξαθέα κηαο ηζηνζειίδαο 

 ην ρξήζηε ηνπ πινεγνχ 

 ηνλ ίδην ηνλ πινεγφ, αλ έρεη ην δηθφ ηνπ πξνθαζνξηζκέλν θχιιν ζηπι . 

πλεπψο γηα έλα xhtml ζηνηρείν ζα ππάξρνπλ παξαπάλσ απφ κηα δειψζεηο πνπ 

πηζαλφλ λα είλαη ζπγθξνπφκελεο πξφηππε css γηα λα επηιχζεη παξφκνηεο ζπγθξνχζεηο έρεη 

θαζνξίζεη κηα αιιεινπρία-ζεηξά ζηελ νπνία ζα κπνπλ απηέο νη δειψζεηο θαη κε βάζε ηελ 

νπνία ζα επηιεγεί πρ ε δήισζε πνπ είλαη πξψηε ζηε ζεηξά. 

Ο αιγφξηζκνο δεκηνπξγίαο απηήο ηεο ζεηξάο-αιιεινπρίαο είλαη ν αθφινπζνο: 

1. Βξεο φιεο ηηο δειψζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζην ζηνηρείν πνπ καο ελδηαθέξεη. Οη 

δειψζεηο εθαξκφδνληαη ζην ζηνηρείν αλ ν επηινγέαο ηνπ ην επηιέμεη (ηαηξηάδεη κε 

απηφ). 

2. Σαμηλφκεζε κε βάζε ηε ζεκαζία (θαλνληθή ή ζεκαληηθή) θαη πξνέιεπζε ( 

ζπγγξαθέαο , ρξήζηε ή πινεγφο ρξήζηε). Με αχμνπζα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο:  
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1. Γειψζεηο πινεγνχ ρξήζηε 

2. Καλνληθέο δειψζεηο ρξήζηε 

3. Καλνληθέο δειψζεηο ζπγγξαθέα 

4. εκαληηθέο δειψζεηο ζπγγξαθέα 

5. εκαληηθέο δειψζεηο ρξήζηε 

3. Σαμηλφκεζε ηηο δειψζεηο ίδηαο ζεκαζίαο θαη πξνέιεπζεο κε θξηηήξην ηελ 

εμεηδίθεπζε ηνπ επηινγέα: νη πην εμεηδηθεπκέλνη επηινγείο ππεξηζρχνπλ ησλ πην 

γεληθψλ. Σα ςεπδφ-ζηνηρεία θαη νη ςεπδν-θιάζεηο ινγαξηάδνληαη ζαλ θαλνληθά 

ζηνηρεία θαη θιάζεηο αληίζηνηρα. 

4. Σέινο ηαμηλφκεζε αλάινγα κε ηε ζεηξά θαζνξηζκνχ: αλ δχν δειψζεηο έρνπλ ην ίδην 

βάξνο , πξνέιεπζε θαη εμεηδίθεπζε , απηή πνπ πξνζδηνξίζηεθε ηειεπηαία επηθξαηεί. 

Οη δειψζεηο ζε εηζαγφκελα θχιια ζηπι ζεσξνχληαη φηη δειψλνληαη πξηλ απφ ηηο 

δειψζεηο ζην ίδην ην θχιιν ζηπι . 

Αθνχ ινηπφλ πξνθχςεη κηα ζεηξά-αιιεινπρία θαλφλσλ εκθάληζεο πνπ αθνξνχλ ην 

ίδην ζηνηρείν ζα επηιεγεί πξνο εθαξκνγή (γηα ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ ) ε δήισζε πνπ ζα 

είλαη ηειεπηαία ζηελ ζεηξά πνπ αλαιχζεθε πην πάλσ. 

3.5 Σι είναι SQL 

 

σήμα 3: Λογόηςπο SQL 

H SQL (Structured Query Language)  είλαη κία γιψζζα ππνινγηζηψλ ζηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ, πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, ζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (Relational Database Management System, RDBMS) θαη ε 

νπνία, αξρηθά, βαζίζηεθε ζηε ζρεζηαθή άιγεβξα. Η γιψζζα πεξηιακβάλεη δπλαηφηεηεο 

αλάθηεζεο θαη ελεκέξσζεο δεδνκέλσλ, δεκηνπξγίαο θαη ηξνπνπνίεζεο ζρεκάησλ θαη 

ζρεζηαθψλ πηλάθσλ, αιιά θαη ειέγρνπ πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα. Η SQL ήηαλ κία απφ ηηο 

πξψηεο γιψζζεο γηα ην ζρεζηαθφ κνληέιν ηνπ Edgar F. Codd, ζην ζεκαληηθφ άξζξν ηνπ ην 

1970, θαη έγηλε ε πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα γηα ηηο ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ.  

3.5.1 Ιζηοπία  

Η SQL αλαπηχρζεθε ζηελ IBM απφ ηνπο Andrew Richardson, Donald C. Messerly 

θαη Raymond F. Boyce, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Απηή ε έθδνζε, απνθαινχκελε 

αξρηθά SEQUEL, είρε σο ζθνπφ λα ρεηξηζηεί θαη λα αλαθηήζεη ηα ζηνηρεία πνπ 

απνζεθεχηεθαλ ζην πξψην RDBMS ηεο IBM, ην System R. .Σν πξψην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
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ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS) ήηαλ ην RDMBS πνπ αλαπηχρζεθε ζηo MIT, ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ε Ingres, πνπ αλαπηχρζεθε ην 1974 ζην Παλεπηζηήκην 

Μπέξθιευ. H Ingres εθάξκνζε κία γιψζζα δηαηχπσζεο εξσηήζεσλ γλσζηή σο QUEL, ην 

νπνίν αληηθαηαζηάζεθε αξγφηεξα ζηελ αγνξά απφ ηελ SQL. Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

70 ε Relational Software (ηψξα Oracle Corporation) είδε ηε δπλαηφηεηα απηψλ πνπ 

πεξηγξάθεθαλ απφ Codd, Chamberlin, θαη Boyce θαη αλέπηπμε ηελ SQL βαζηζκέλν ζην 

RDBMS, κε ηηο θηινδνμίεο πψιεζεο ηνπ ζην Ακεξηθαληθφ λαπηηθφ, ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία 

Πιεξνθνξηψλ θαη άιιεο Ακεξηθαληθέο Τπεξεζίεο. Σν θαινθαίξη ηνπ 1979, ε Relational 

Software εηζήγαγε ηελ πξψηε δηαζέζηκε ζην εκπφξην εθαξκνγή ηνπ SQL θαη λίθεζε ηελ IBM 

κε ηε δηάζεζε ηνπ πξψηνπ εκπνξηθνχ RDBMS γηα κεξηθέο εβδνκάδεο. 

3.5.2 Γλυζζικά ζηοισεία 

Η γιψζζα SQL ππνδηαηξείηαη ζε δηάθνξα γισζζηθά ζηνηρεία, πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Clauses, νη νπνίεο είλαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πξναηξεηηθέο, αιιά απαξαίηεηα 

ζπζηαηηθά ησλ δειψζεσλ θαη εξσηήζεσλ. 

 Expressions πνπ κπνξνχλ λα παξαγάγνπλ είηε ηηο θιηκαθσηέο ηηκέο είηε πίλαθεο πνπ 

απνηεινχληαη απφ ζηήιεο θαη ζεηξέο ζηνηρείσλ. 

 Predicates πνπ δηεπθξηλίδνπλ ηνπο φξνπο πνπ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ ζαλ ζσζηφ ή 

ιάζνο. 

 Queries πνπ αλαθηνχλ ηα ζηνηρεία βαζηζκέλεο ζε εηδηθά θξηηήξηα. 

 Statements πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ κηα επίδξαζε ζηα ζρήκαηα θαη ηα ζηνηρεία, ή πνπ 

κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο ζπλδέζεηο απφ άιια 

πξνγξάκκαηα. 

 Σν θελφ αγλνείηαη γεληθά ζηηο Statements θαη ηηο Queries SQL. Έλα θελφ είλαη φκσο 

απαξαίηεην γηα λα μερσξίδεη Statements φπσο θαη ζηελ θαλνληθή γξαθή θεηκέλσλ. 

3.6 Σι είναι CMS 

Μέρξη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, ν κφλνο ηξφπνο γηα λα δηαηεξήζεη κηα εηαηξία ην site ηεο 

ελεκεξσκέλν ήηαλ λα ζπλάςεη ζπκβφιαην κε κηα εηαηξία παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, φκσο, νη ίδηεο νη εηαηξίεο παξνρήο ηέηνησλ ππεξεζηψλ πξνζθέξνπλ κηα 

πνιιά ππνζρφκελε ελαιιαθηηθή ιχζε. Πνιιέο απφ απηέο έρνπλ αλαπηχμεη εηδηθά ζπζηήκαηα, 

ηα νπνία κεηψλνπλ ην ρξφλν θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ.  

 

Ο φξνο Content Management Systems (CMS, πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ) 

αλαθέξεηαη ζηηο εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ πειάηε λα δηαρεηξίδεηαη ην δηθηπαθφ ηνπ 

πεξηερφκελν, φπσο θείκελα, εηθφλεο, πίλαθεο θ.ιπ., κε εχθνιν ηξφπν, ζπλήζσο παξφκνην κε 

απηφλ ηεο ρξήζεο ελφο θεηκελνγξάθνπ. Οη εθαξκνγέο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ επηηξέπνπλ 

ηελ αιιαγή ηνπ πεξηερφκελνπ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηεο εηδηθέο γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηε 

δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ ή γξαθηθψλ, θαζψο ζπλήζσο ηα θείκελα γξάθνληαη κέζσ θάπνησλ 

online WYSIWYG ("What You See Is What You Get") html editors, εηδηθψλ δειαδή 

θεηκελνγξάθσλ, παξφκνησλ κε ην MS Word, πνπ επηηξέπνπλ ηε κνξθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ 

φπνηε ππάξρεη αλάγθε.  

Οη αιιαγέο ηνπ site κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή πνπ είλαη ζπλδεκέλνο 

ζην Γηαδίθηπν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα έρεη εγθαηεζηεκέλα εηδηθά πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο 
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ηζηνζειίδσλ, γξαθηθψλ θ.ιπ. Μέζσ ελφο απινχ θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ (browser), ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα ζπληάμεη έλα θείκελν θαη λα ελεκεξψζεη άκεζα ην δηθηπαθφ ηνπ ηφπν.  

Απηφ πνπ απνθαινχκε πνιιέο θνξέο "δπλακηθφ πεξηερφκελν" ζε έλα website δελ είλαη άιιν 

παξά νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην site θαη κπνξνχλ λα αιιάμνπλ απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ κέζσ θάπνηαο εθαξκνγήο, ε νπνία νπζηαζηηθά κπνξεί λα εηζάγεη 

(πξνζζέηεη), δηνξζψλεη θαη λα δηαγξάθεη εγγξαθέο ζε πίλαθεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, φπνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαρσξνχληαη φιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην site, αιιά αξθεί έλαο εληαίνο ζρεδηαζκφο ζηα ζεκεία φπνπ 

ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη ην πεξηερφκελφ καο, θαζψο θαη λα ππάξρεη ν εηδηθφο ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ (ASP, PHP, Coldfusion, Perl, CGI θ.ιπ.), ν νπνίνο 

αλαιακβάλεη λα εκθαλίζεη ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο ζηηο ζσζηέο ζέζεηο. 

 Έηζη, γηα ην δηθηπαθφ ηφπν κηαο εθεκεξίδαο π.ρ., πνπ απαηηεί εχινγα θαζεκεξηλή 

ελεκέξσζε αιιά δελ ρξεζηκνπνηεί θάπνην ζχζηεκα Content Management, ζα πξέπεη ν 

ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ (designer) λα δεκηνπξγήζεη κηα ζειίδα κε ηα γξαθηθά, ηελ 

πινήγεζε θαη ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο (interface) ηνπ website, ν ππεχζπλνο χιεο λα 

ηνπνζεηήζεη ην πεξηερφκελν ζηα ζεκεία ηεο ηζηνζειίδαο πνπ ζέιεη, θαη λα ελεκεξσζνχλ νη 

ζχλδεζκνη ησλ ππφινηπσλ ζειίδσλ ψζηε λα ζπλδένληαη κε ηελ θαηλνχξγηα. Αθνχ ηελ 

απνζεθεχζεη, πξέπεη λα ηελ αλεβάζεη ζην website καδί κε ηηο ππφινηπεο ηζηνζειίδεο πνπ 

άιιαμαλ.  Αληηζέησο, αλ ν δηθηπαθφο ηφπνο ιεηηνπξγεί κε ρξήζε θάπνηνπ ζπζηήκαηνο CM, 

ην κφλν πνπ έρεη λα θάλεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ είλαη λα αλνίμεη ηε ζρεηηθή θφξκα εηζαγσγήο 

λένπ άξζξνπ ζηε δηαρεηξηζηηθή εθαξκνγή ηνπ website θαη λα γξάςεη ή λα επηθνιιήζεη (copy-

paste) ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκεί. Απηφκαηα, κεηά ηελ θαηαρψξηζε γίλνληαη απφ ην ίδην ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ψζηε ην άξζξν λα είλαη 

άκεζα δηαζέζηκν ζηνπο επηζθέπηεο θαη φινη νη ζχλδεζκνη πξνο απηφ ελεκεξσκέλνη.  

Με ηελ απμεηηθή ηάζε ρξήζεο ησλ CMS ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, γίλεηαη 

εκθαλέο φηη ην κέιινλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε φηη αθνξά πεξηερφκελν θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξέπεη λα αλαλεψλνληαη ηαθηηθά, αλήθεη ζηα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, αθνχ 

πξνζθέξνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα, ηαρχηεηα θαη επθνιίεο ζηε ρξήζε ηνπο.  Σα πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα αληηθαηαζηήζνπλ έλα 

ζπκβφιαην ζπληήξεζεο επάμηα. Σα CMS κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα:  

 

• Δηδήζεηο (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, πξαθηνξεία εηδήζεσλ θ.ιπ.)  

• Παξνπζηάζεηο εηαηξηψλ θαη πξνζσπηθνχ  

• Καηαιφγνπο πξντφλησλ  

• Παξνπζηάζεηο πξντφλησλ  

• Online ππνζηήξημε  

• Αγγειίεο θαη αλαθνηλψζεηο  

• Παξνπζηάζεηο θαη πξνβνιή γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ  

• Γηαθεκίζεηο  

• Γειηία Σχπνπ  

• Όξνπο θαη ζπκβφιαηα  

• Υάξηεο, θαηεπζχλζεηο, νδεγίεο  

Έλα νινθιεξσκέλν CMS πξέπεη λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο δπλακηθέο πιεξνθνξίεο 

ηνπ site θαη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ εμππεξεηνχλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ δηαρεηξηζηψλ 

ηνπ.  
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Δπηγξακκαηηθά, κεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο νινθιεξσκέλνπ 

CMS είλαη:  

• Γξήγνξε ελεκέξσζε, δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ  

• Δλεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ νπνπδήπνηε  

• Σαπηφρξνλε ελεκέξσζε απφ πνιινχο ρξήζηεο θαη δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζηέο  

• Να κελ απαηηνχληαη εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ  

• Δχθνιε ρξήζε θαη άκεζε γλψζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, φπσο γίλεηαη κε ηνπο 

γλσζηνχο θεηκελνγξάθνπο  

• Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ θαηαρσξείηαη θαη απηφκαηε δεκηνπξγία 

αξρείνπ  

• Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ site απφ ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εκθάληζή ηνπ  

• Γηαρσξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινήγεζε (navigation) ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ  

• Αιιαγή ζρεδηαζκνχ ή ηξφπνπ πινήγεζεο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε φισλ 

ησλ ζειίδσλ απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε  

• Απηφκαηε δεκηνπξγία ησλ ζπλδέζκσλ κεηαμχ ησλ ζειίδσλ θαη απνθπγή πξνβιεκάησλ 

αλχπαξθησλ ζειίδσλ (404 error pages)  

• Μηθξφηεξνο θφξηνο ζηνλ εμππεξεηεηή (server) θαη ρξήζε ιηγφηεξνπ ρψξνπ, αθνχ δελ 

ππάξρνπλ πνιιέο επαλαιακβαλφκελεο ζηαηηθέο ζειίδεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε αλάπηπμε ησλ 

ζειίδσλ γίλεηαη δπλακηθά  

• Όιν ην πεξηερφκελν θαηαρσξείηαη ζηελ/ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ηηο νπνίεο κπνξνχκε πην 

εχθνια θαη γξήγνξα λα ηηο πξνζηαηεχζνπκε ηεξψληαο αληίγξαθα αζθαιείαο. 

 

Αζθαιψο ππάξρνπλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά θαη πξφζζεηεο ππεξεζίεο, αλάινγα κε ην CMS, 

πνπ άιινηε ρξεψλνληαη επηπιένλ θαη άιινηε ελζσκαηψλνληαη θαη πξνζθέξνληαη δσξεάλ 

πξνο ρξήζε, φπσο:  

 

• Δθαξκνγή δηαρείξηζεο θαη πξνβνιήο δηαθεκηζηηθψλ banners, δεκνζθνπήζεσλ θαη 

παξακεηξνπνίεζεο (personalisation)  

• Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ζπλεξγαδφκελα sites (syndication)  

• ηαηηζηηθά  

• Γηαρείξηζε κειψλ  

• Newsletters  

• Forum 

3.7 Σι είναι ηο Δλεύθεπο Λογιζμικό 

 

σήμα 4: Λογόηςπο Open Source 
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Γηαηεξνχκε ηνλ φξν ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ γηα λα δείμνπκε μεθάζαξα ηη πξέπεη 

λα ηζρχεη γηα έλα θνκκάηη ινγηζκηθνχ ψζηε απηφ λα ζεσξείηαη ειεχζεξν.  Σν Διεχζεξν 

ινγηζκηθφ είλαη δήηεκα ειεπζεξίαο, φρη θφζηνπο. Γηα λα θαηαλνήζεηε ηνλ φξν απηφ ζα πξέπεη 

λα ζθέθηεζηε ηε ιέμε free φπσο ν ειεχζεξνο ιφγνο (free speech) θαη όρη ε δσξεάλ κπίξα 

(free beer). Σν Διεύζεξν ινγηζκηθό παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ ειεπζεξία λα εθηεινύλ, 

αληηγξάθνπλ, δηαλέκνπλ, κειεηνύλ, ηξνπνπνηνύλ θαη βειηηψλνπλ ην Διεχζεξν ινγηζκηθφ. Γηα 

ηελ αθξίβεηα, αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο ειεπζεξίεο:  

 Σελ ειεπζεξία λα εθηειείηε ην πξφγξακκα γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ (ειεπζεξία 0). 

 Σελ ειεπζεξία λα κειεηάηε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα ην 

πξνζαξκφδεηε ζηηο αλάγθεο ζαο (ειεπζεξία 1). Η πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα 

είλαη πξνυπφζεζε γηα λα ηζρύεη θάηη ηέηνην. 

 Σελ ειεπζεξία λα αλαδηαλέκεηε αληίγξαθα ηνπ πξνγξάκκαηνο ψζηε λα βνεζάηε ην 

ζπλάλζξσπν ζαο. (ειεπζεξία 2). 

 Σελ ειεπζεξία λα βειηηψλεηε ην πξφγξακκα θαη λα δεκνζηεύεηε ηηο βειηηψζεηο πνπ 

έρεηε θάλεη ζην επξχ θνηλφ, ψζηε λα επσθειεζεί νιφθιεξε ε θνηλφηεηα (ειεπζεξία 

3). Η πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα είλαη πξνυπφζεζε γηα λα ηζρύεη θάηη ηέηνην. 

Έλα πξφγξακκα ζεσξείηαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ φηαλ νη ρξήζηεο ηνπ έρνπλ φιεο ηηο 

παξαπάλσ ειεπζεξίεο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα είζηε ειεχζεξνη λα αλαδηαλέκεηε αληίγξαθα, 

κε ή ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο, δσξεάλ ή ρξεψλνληαο γηα ηελ δηαλνκή, ζηνλ νπνηνλδήπνηε θαη 

νπνπδήπνηε. Σν λα είζηε ειεχζεξνη λα θάλεηε φια ηα παξαπάλσ ζεκαίλεη (κεηαμχ άιισλ) 

πσο δελ ρξεηάδεηαη λα δεηήζεηε εμνπζηνδφηεζε ή λα πιεξψζεηε θάπνηνλ ψζηε λα ιάβεηε ηε 

αλάινγε άδεηα.  Θα πξέπεη επίζεο λα έρεηε ηελ ειεπζεξία λα θάλεηε ηξνπνπνηήζεηο θαη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηείηε ηδησηηθά ζηελ δνπιεηά ή γηα δηαζθέδαζε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ην 

αλαθέξεηε. Αλ δεκνζηεχζεηε ηηο αιιαγέο ζαο, δελ είζηε ππνρξεσκέλνη λα εηδνπνηήζεηε 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν άηνκν.  Η ειεπζεξία ηεο ρξήζεο ελφο πξνγξάκκαηνο ζεκαίλεη πσο 

δίδεηαη ε ειεπζεξία ζε θάζε άηνκν ή επηρείξεζε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε θάζε είδνπο 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, γηα θάζε είδνο εξγαζίαο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλν λα 

επηθνηλσλήζεη εθ ησλ πξνηέξσλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζηή ή κε θάπνηα άιιε νληφηεηα. ε απηή 

ηελ ειεπζεξία, είλαη ε άπνςε ηος σπήζηη πνπ έρεη ζεκαζία, θαη όρη ε άπνςε ηος 

καηαζκεςαζηή. Δζείο, σο ρξήζηεο είζηε ειεύζεξνη λα εθηειείηε ην πξόγξακκα γηα ηνπο δηθνύο 

ζαο ιόγνπο, θαη αλ ην δηαλέκεηε ζε νπνηνλδήπνηε άιιν άλζξσπν, ηόηε θαη εθείλνο είλαη 

ειεύζεξνο λα ην εθηειεί γηα ηνπο δηθνύο ηνπ ιόγνπο, δίρσο λα έρεηε ην δηθαίσκα λα ηνπ 

ππνβάιεηε δηθέο ζαο θπξώζεηο.  Η ειεπζεξία ηεο αλαδηαλνκήο αληηγξάθσλ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη εθηειέζηκεο (executable) κνξθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηνλ πεγαίν 

θψδηθα, ηφζν γηα ηελ ηξνπνπνηεκέλε φζν θαη γηα ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. (Η 

δηαλνκή πξνγξακκάησλ ζε εθηειέζηκε κνξθή είλαη απαξαίηεηε γηα εγθαηεζηεκέλα ειεχζεξα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα).  

Θεσξείηαη δεθηφ φηαλ δελ ππάξρεη ηξφπνο λα δεκηνπξγεζεί ε εθηειέζηκε κνξθή γηα 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα (απφ ηε ζηηγκή πνπ κεξηθέο γιψζζεο δελ ππνζηεξίδνπλ 

θάηη ηέηνην), αιιά ζα πξέπεη λα έρεηε ηελ ειεπζεξία λα αλαδηαλέκεηε ηέηνηεο κνξθέο ζε 

πεξίπησζε πνπ αλαπηχμεηε ή βξείηε θάπνην δηθφ ζαο ηξφπν λα ηηο δεκηνπξγήζεηε).  Γηα λα 

ηζρχνπλ πξαθηηθά νη ηέζζεξηο βαζηθέο ειεπζεξίεο, θαη λα κπνξείηε λα δεκνζηεχεηε 

βειηησκέλεο εθδφζεηο, ζα πξέπεη λα έρεηε πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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Δπνκέλσο, ε πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζην ειεχζεξν 

ινγηζκηθφ.  Μία ζεκαληηθή κέζνδνο ηξνπνπνίεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζπγρώλεπζε 

ηνπ κε δηαζέζηκεο ειεύζεξεο ππνξνπηίλεο θαη ππνπξνγξάκκαηα (modules). Δάλ ε άδεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αλαθέξεη όηη δελ έρεηε ην δηθαίσκα λα ην ζπγρσλεύζεηε κε έλα ππάξρνλ 

ππνπξόγξακκα, γηα παξάδεηγκα εάλ απαηηεί λα είζηε εζείο απηόο πνπ θαηέρεη ηα πλεπκαηηθά 

δηθαηώκαηα (copyright holder) γηα νπνηνλδήπνηε θώδηθα έρεηε πξνζζέζεη, ηόηε ε άδεηα είλαη 

πνιύ πεξηνξηζηηθή ώζηε λα κπνξεί λα ζεσξεζεί ειεύζεξε (δειαδή άδεηα ειεύζεξνπ 

ινγηζκηθνύ). Απηέο νη ειεπζεξίεο ζα είλαη πξαγκαηηθέο θαη ακεηάθιεηεο φζν δελ θάλεηε θάηη 

ιάζνο. Αλ ν πξνγξακκαηηζηήο ηνπ ινγηζκηθνχ αλαθαιέζεη ηελ άδεηα, ρσξίο λα έρεηε δψζεη 

εζείο ηελ αθνξκή ηφηε ην ινγηζκηθφ δελ ζεσξείηαη ειεχζεξν.  Χζηφζν, κεξηθνί θαλφλεο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαλέκεηαη ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ είλαη απνδεθηνί φηαλ δελ 

ζπγθξνχνληαη κε ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο ειεπζεξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ άδεηα αληηγξαθήο 

(copyleft) φηαλ αλαδηαλέκεηε θάπνην πξφγξακκα, δελ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε πεξηνξηζκνχο 

ψζηε λα κεηψζεηε απφ ηνλ ρξήζηε ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο ειεπζεξίεο. Απηφο ν θαλφλαο δελ 

ζπγθξνχεηαη κε ηηο βαζηθέο ειεπζεξίεο, αιιά ηηο πξνζηαηεχεη.  Μπνξεί λα έρεηε πιεξψζεη γηα 

λα πξνκεζεπηείηε θάπνηα αληίγξαθα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, ή λα έρεηε πξνκεζεπηεί ηα 

αληίγξαθα ρσξίο θάπνηα νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Αλεμαξηήησο φκσο από ηνλ ηξφπν 

πξνκήζεηαο, ζα πξέπεη πάληα λα έρεηε ηελ ειεπζεξία λα ηξνπνπνηείηε ην ινγηζκηθφ, αθφκα 

θαη λα πνπιάηε αληίγξαθα ηνπ.  Διεχζεξν ινγηζκηθφ δελ ζεκαίλεη κε-εκπνξηθφ. Έλα 

ειεχζεξν πξφγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν γηα εκπνξηθή ρξήζε, εκπνξηθή αλάπηπμε ή 

εκπνξηθή δηαλνκή. Η εκπνξηθή αλάπηπμε ηνπ ειεπζέξνπ ινγηζκηθνχ δελ είλαη αζπλήζηζηε. 

Αληηζέησο, ηέηνηνπ είδνπο ειεχζεξν ινγηζκηθό είλαη πνιύ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη.  Καλφλεο 

γηα ηελ δηαδηθαζία παθεηαξίζκαηνο (packaging) κίαο ηξνπνπνηεκέλεο έθδνζεο είλαη 

απνδεθηνί φηαλ δελ ζαο πεξηνξίδνπλ νπζηαζηηθά ηελ ειεπζεξία λα δεκνζηεύεηε ηηο δηάθνξεο 

ηξνπνπνηεκέλεο εθδφζεηο. Καλφλεο ηνπ ηχπνπ εάλ δηαζέζεηε ην πξφγξακκα κε ηνλ ηάδε 

ηξφπν ζα πξέπεη λα ηνλ δηαζέζεηε επίζεο θαη κε ηνλ δείλα ηξφπν είλαη απνδεθηνί, κε ηελ ίδηα 

πξνυπόζεζε. (εκεηψζηε όηη έλαο ηέηνηνο θαλφλαο ζαο δίλεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα λα κε 

δεκνζηεχζεηε ηελ δηθή ζαο έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζόινπ). Καλόλεο νη νπνίνη απαηηνύλ 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ πεγαίνπ θώδηθα ζηνπο ρξήζηεο ησλ πξνγξακκάησλ όισλ ησλ εθδόζεσλ 

πνπ έρεηε δηαζέζεη δεκόζηα είλαη επίζεο απνδεθηνί. Δπίζεο είλαη απνδεθηφ ζε κία άδεηα 

ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ λα ππάξρνπλ θαη άιινπ είδνπο απαηηήζεηο, όπσο πρ εάλ έρεηε δηαλέκεη 

κία ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ελφο πξνγξάκκαηνο θαη θάπνηνο πξνεγνχκελνο θαηαζθεπαζηήο 

δεηήζεη αληίγξαθν ηνπ, ζα πξέπεη λα ηνπ απνζηείιεηε έλα, ή λα δειψζεηε ηνλ εαπηφ ζαο ζηηο 

κεηαηξνπέο πνπ θάλαηε.  ην έξγν GNU, ρξεζηκνπνηνχκε ηελ άδεηα αληηγξαθήο (copyleft) 

γηα λα πξνζηαηεχζνπκε απηέο ηηο ειεπζεξίεο λνκηθά θαη γηα φινπο. Βέβαηα ππάξρεη θαη 

ειεχζεξν ινγηζκηθφ ην νπνίν δελ ρξεζηκνπνηεί ηελ άδεηα αληηγξαθήο (non-copylefted). 

Πξνζσπηθά, πηζηεχνπκε όηη ππάξρνπλ αξθεηνί ζεκαληηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη 

λα πξνηηκάηε ηε ρξήζε ηεο άδεηαο αληηγξαθήο. Παξόια απηά, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ην πξφγξακκα ζαο δελ δεκνζηεύεηαη ππφ ηελ άδεηα αληηγξαθήο, κπνξνχκε λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπκε.  Γείηε ηηο Καηεγνξίεο Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ γηα κία αλαθνξά ηεο 

ζπζρέηηζεο κεηαμύ ελλνηώλ όπσο ειεχζεξν ινγηζκηθφ, ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ άδεηα 

αληηγξαθήο, θαζώο θαη άιισλ θαηεγνξηώλ ινγηζκηθνχ.  Πνιιέο θνξέο θξαηηθνί θαλνληζκνί 

έιεγρνπ εμαγσγψλ θαη εκπνξηθά ζσκαηεία (trade sanctions) κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

ειεπζεξία ζαο λα δηαλέκεηε αληίγξαθα πξνγξακκάησλ παγθνζκίσο. Οη πξνγξακκαηηζηέο δελ 

κπνξνχλ λα εμνπδεηεξψζνπλ ή λα παξαθάκςνπλ ηέηνηνπο πεξηνξηζκνχο, αιιά απηφ πνπ 

κπνξνχλ θαη πξέπεη λα θάλνπλ είλαη λα αξλεζνχλ λα ηνπο επηβάιινπλ γηα ηελ ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη πεξηνξηζκνί δελ ζα επεξεάζνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη 

αλζξψπνπο εθηφο ηεο δηθαηνδνζίαο απηψλ ησλ θπβεξλήζεσλ.   
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Οη πεξηζζφηεξεο άδεηεο ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ βαζίδνληαη ζηα πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα (copyright) θαη ππάξρνπλ φξηα σο πξνο ην είδνο ησλ απαηηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 

επηβιεζνχλ κέζσ απηψλ. Δάλ κία άδεηα βαζηζκέλε ζηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ζέβεηαη ηελ 

ειεπζεξία κε βάζε ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή, είλαη απίζαλν λα έρεη θάπνην άιιν πξφβιεκα 

πνπ δελ είλαη αλακελφκελν (αλ θαη απηφ ζπκβαίλεη πεξηζηαζηαθά). Χζηφζν, θάπνηεο άδεηεο 

ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ είλαη βαζηζκέλεο ζε ζπκβφιαηα θαη ηα ζπκβφιαηα κπνξνχλ λα 

επηβάιινπλ έλα πνιχ κεγαιχηεξν εχξνο πεξηνξηζκψλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ππάξρνπλ πνιινί 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κία ηέηνηα άδεηα κπνξεί λα είλαη απαξάδεθηα πεξηνξηζηηθή θαη 

αλειεχζεξε.  Γελ είλαη δπλαηφλ λα αλαθέξνπκε φινπο ηνπο πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο 

ζπκβνιαίσλ πνπ ζα ήηαλ κε απνδεθηνί. Δάλ κία άδεηα βαζηζκέλε ζε ζπκβφιαηα πεξηνξίδεη 

ηνλ ρξήζηε θαηά έλα παξάμελν ηξφπν πνπ νη άδεηεο βαζηζκέλεο ζηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 

αδπλαηνχλ, θαη ν νπνίνο δελ αλαθέξεηαη εδψ σο λφκηκνο, ζα πξέπεη λα ην ζθεθηνχκε θαη 

πηζαλφηαηα ζα απνθαζίζνπκε πσο είλαη αλειεχζεξε.  Όηαλ κηιάκε γηα ην ειεχζεξν 

ινγηζκηθφ, είλαη θαιφ λα απνθεχγνπκε φξνπο φπσο ην δίλεη έηζη (give away) ή δσξεάλ (for 

free), δηφηη απηνί ππνλννχλ όηη ην ζέκα είλαη ην θφζηνο θαη φρη ε ειεπζεξία. Κάπνηνη 

δεκνθηιείο φξνη φπσο πεηξαηεία ελζσκαηψλνπλ απφςεηο πνπ ειπίδνπκε πσο δελ ζα 

αζπαζηείηε. Γείηε ην άξζξν Λέμεηο πνπ πξνθαινχλ ζχγρπζε θαη πξέπεη λα απνθεύγνληαη γηα 

κία ζπδήηεζε ζρεηηθά κε απηνύο ηνπο φξνπο. Έρνπκε επίζεο θαη κία ιίζηα κεηαθξάζεσλ ηνπ 

όξνπ ειεχζεξν ινγηζκηθό ζε δηάθνξεο γιψζζεο.   

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θξηηήξηα ζαλ θαη απηά πνπ ππάξρνπλ ζηνλ νξηζκφ 

ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ απαηηνχλ πξνζεθηηθή ζθέςε γηα ηελ εξκελεία ηνπο. Γηα λα 

απνθαζηζηεί θαηά πφζν κία ζπγθεθξηκέλε άδεηα θαηαηάζζεηαη σο άδεηα ειεχζεξνπ 

ινγηζκηθνχ, ηελ θξίλνπκε γηα ην θαηά πφζν πιεξεί ην πλεχκα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ 

θξηηεξίσλ. Δάλ κία άδεηα επηβάιιεη παξάινγνπο πεξηνξηζκνχο, ηελ απνξξίπηνπκε, αθφκα θαη 

αλ δελ ηνπο αλακέλακε ζηα θξηηήξηα. Πνιιέο θνξέο ή απαίηεζε θάπνηαο άδεηαο δεκηνπξγεί 

έλα δήηεκα πνπ απαηηεί εθηελή ζθέςε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζπδεηήζεσλ κε δηθεγφξν, 

πξηλ απνθαζίζνπκε αλ ε απαίηεζε είλαη απνδεθηή. Όηαλ θαηαιήγνπκε ζε έλα ζπκπέξαζκα 

γηα έλα θαηλνχξγην ζέκα, ζπρλά αλαλεψλνπκε απηά ηα θξηηήξηα γηα λα είλαη πην εχθνιν λα 

δνχκε εάλ ζπγθεθξηκέλεο άδεηεο είλαη δεθηέο ή φρη.  Δάλ ζαο ελδηαθέξεη ην θαηά πφζν κία 

ζπγθεθξηκέλε άδεηα θαηαηάζζεηαη ζηηο άδεηεο ειεπζέξνπ ινγηζκηθνχ, δείηε ηε ιίζηα κε ηηο 

άδεηεο καο. Δάλ ε άδεηα πνπ ζαο ελδηαθέξεη δελ είλαη ζηελ ιίζηα, κπνξείηε λα καο ξσηήζεηε 

ζηέιλνληαο ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ζην <licensing@gnu.org>  Δάλ ζθέθηεζηε λα 

ζπληάμεηε θαηλνχξγηα άδεηα, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ην ΙΔΛ κε ειεθηξνληθή 

αιιεινγξαθία ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε. Η εκθάληζε δηαθνξεηηθψλ ειεχζεξσλ αδεηψλ 

ζεκαίλεη πεξηζζφηεξε δνπιεηά απφ κέξνπο ησλ ρξεζηψλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπο. Ίζσο ηειηθά 

ζαο βνεζήζνπκε λα βξείηε κία ππάξρνπζα άδεηα Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ πνπ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο ζαο.  

Δάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, θαη ρξεηάδεζηε θαηλνχξγηα άδεηα, κε ηε βνήζεηά καο 

κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε όηη απηή ε άδεηα είλαη πξάγκαηη άδεηα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ θαη 

λα απνθχγεηε δηάθνξα πξαθηηθά πξνβιήκαηα.  

3.8 Γςναμικέρ – ηαηικέρ ιζηοζελίδερ 

Οη δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο ηζηνζειίδσλ είλαη νη ιεγφκελεο ζηαηηθέο (static) θαη νη 

δπλακηθέο (dynamic). Όζνλ αθνξά ηελ φςε/εκθάληζή ηνπο, δελ έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπο, αιιά φζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο νη δηαθνξέο είλαη 

πνιιέο θαη νπζηαζηηθέο. ηα πιαίζηα κηαο επηγξακκαηηθήο πεξηγξαθήο δελ κπνξνχλ, θπζηθά, 
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λα αλαιπζνχλ φιεο νη δηαθνξέο θαη δπλαηφηεηέο ηνπο, φκσο κπνξείηε λα κάζεηε ζπλνπηηθά 

θάπνηα βαζηθά ζεκεία δηαθνξνπνίεζεο, ρσξίο ηηο ζρεηηθέο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο. 

3.8.1 ηαηικέρ ιζηοζελίδερ 

 

σήμα 5: Παπάδειγμα ζηαηικήρ ιζηοζελίδαρ 

ηαηική ιζηοζελίδα (static web-page ή flat web-page) νλνκάδεηαη κηα ηζηνζειίδα 

ηεο νπνίαο ην πεξηερφκελν κεηαθέξεηαη ζηνλ ρξήζηε αθξηβψο ζηελ κνξθή πνπ είλαη 

απνζεθεπκέλν ζηνλ εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ (web server), ζε αληίζεζε κε ηηο δπλακηθή 

ηζηνζειίδα φπνπ ην πεξηερφκελν δεκηνπξγείηαη απφ κηα εθαξκνγή ε νπνία εθηειείηαη ζηνλ 

εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ. Σα πεξηερφκελα κηαο ζηαηηθήο ηζηνζειίδαο εκθαλίδνληαη κε ηελ 

ίδηα κνξθή ζε φινπο ηνπ ρξήζηεο κε ηελ κνξθή πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην ζχζηεκα 

αξρείσλ ηνπ εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ. Δίλαη νπζηαζηηθά απιά ειεθηξνληθά "έγγξαθα". 

Μπνξνχλ λα πεξηέρνπλ θείκελα, θσηνγξαθίεο, ζπλδέζκνπο (links), αξρεία γηα download, 

θηλνχκελα ζρέδηα (animated graphics). Δίλαη θαηάιιειεο θπξίσο γηα ηελ δεκηνπξγία 

"κφληκσλ/ζηαηηθψλ παξνπζηάζεσλ", φπνπ δελ ππάξρεη ζπρλά ε αλάγθε λα ηξνπνπνηείηαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο. Γειαδή, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ζηαηηθή ηζηνζειίδα γηα ηελ 

γεληθή παξνπζίαζε κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηεο. Οη ζηαηηθέο 

ηζηνζειίδεο είλαη απνζεθεπκέλεο ζπλήζσο ζε κνξθή HTML θαη κεηαθέξνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πξσηφθνιιν HTTP.  

3.8.2 Πλεονεκηήμαηα 

 Γελ ρξεηάδνληαη πξνγξακκαηηζηηθέο δεμηφηεηεο γηα λα δεκηνπξγήζεη θάπνηνο κηα 

ζηαηηθή ζειίδα. 

 Η ζειίδα κπνξεί λα βξίζθεηαη κε εχθνιν ηξφπν θισλνπνηεκέλε ζε πεξηζζφηεξνπο 

απφ έλαλ εμππεξεηεηέο. 

 Γελ ρξεηάδεηαη εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηνλ εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ γηα ηελ δεκνζίεπζε 

ζηαηηθψλ ζειίδσλ. 

 Η ζειίδα κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκε ζηνλ θπιινκεηξεηή θαηεπζείαλ απφ έλα 

απνζεθεπηηθφ κέζν φπσο έλα CD-ROM ή USB κλήκεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

δηακεζνιαβήζεη έλα εμππεξεηεηήο ηζηνζειίδσλ κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ ρεηξηζκφ 

ηζηνζειίδσλ (γηα παξάδεηγκα νη δπλακηθέο ζειίδεο ζε γιψζζα PHP ζέινπλ έλαλ 

δηεξκελέα PHP ν νπνίνο ηξέρεη ζηνλ εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ θαη δεκηνπξγεί 

δπλακηθά ηελ ζειίδα πξηλ απηή απνζηαιεί ζηνλ θπιινκεηξεηή ηνπ ρξήζηε). 

3.8.3 Μειονεκηήμαηα 

 Γελ είλαη εχθνιε ε δηαδξαζηηθφηεηα κε ηνλ ρξήζηε. 
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 Η δηαρείξηζε κεγάινπ αξηζκνχ ζηαηηθψλ ηζηνζειίδσλ δελ είλαη εχθνιε ρσξίο 

απηφκαηα εξγαιεία. Θα πξέπεη λα αιιαρηνχλ φιεο νη ζηαηηθά απνζεθεπκέλεο 

ηζηνζειίδεο. 

 Γπζθνιίεο ζηε ζπληήξεζε εηδηθά φηαλ ε ηζηνζειίδα γίλεηαη αξθεηά κεγάιε 

 Γπζθνιίεο ζηελ αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο 

 Αδπλακία πξνζαξκνγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε επηζθέπηε ηεο 

ηζηνζειίδα 

3.8.4 Γςναμικέρ ιζηοζελίδερ 

 

σήμα 6: Παπάδειγμα δςναμικήρ ιζηοζελίδαρ 

Γςναμική ιζηοζελίδα (dynamic web page) είλαη κηα ηζηνζειίδα ε νπνία 

δεκηνπξγείηαη δπλακηθά ηελ ζηηγκή ηεο πξφζβαζεο ζε απηή ή ηελ ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο 

αιιειεπηδξά κε ηνλ εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ. Οη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο ζεσξνχληαη δνκηθφ 

ζηνηρείν ηεο λέαο γεληάο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ (Web 2.0) φπνπ ε πιεξνθνξία δηακνηξάδεηαη 

ζε πνιιαπιέο ηζηνζειίδεο. Η δπλακηθή ηζηνζειίδα κπνξεί λα δεκηνπξγείηαη δπλακηθά απφ 

έλα ζελάξην εληνιψλ, ην νπνίν εθηειείηαη ηνπηθά ζην πειάηε ή ζηνλ εμππεξεηεηή ή θαη ζηνλ 

πειάηε θαη ζηνλ εμππεξεηεηή. Οη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο, κπνξεί ζηελ εκθάληζε, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, λα κελ έρνπλ κεγάιε δηαθνξά κε ηηο ζηαηηθέο, φκσο νη δπλαηφηεηέο είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξεο, απφ πνιιέο πιεπξέο, θαζψο ζηελ πεξίπησζε απηή νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα 

κία εθαξκνγή (πξφγξακκα), θαη φρη έλα απιφ ειεθηξνληθφ έγγξαθν.  

πλήζσο, νη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο, ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα βάζε δεδνκέλσλ 

(database), φπνπ απνζεθεχνπλ πιεξνθνξίεο θαη απ' φπνπ αληινχλ ην πεξηερφκελφ ηνπο, 

αλάινγα κε ην ηη δεηάεη ν ρξήζηεο/επηζθέπηεο ζε θάζε ηνπ "θιηθ". Η ρξήζε ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, είλαη απηή πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε πξνζζαθαίξεζε πεξηερνκέλνπ ζηηο 

δπλακηθέο ηζηνζειίδεο, θαζψο δελ απαηηείηαη λα επεμεξγάδεηαη θαλείο θάζε θνξά ηελ ίδηα ηελ 

ηζηνζειίδα, αιιά απιά λα δηαρεηξίδεηαη έκκεζα ην πεξηερφκελν ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη νη 

ππφινηπεο δηαδηθαζίεο γίλνληαη απηνκαηνπνηεκέλα απφ ηνλ "κεραληζκφ" ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

Γηα ηελ εχθνιε διασείπιζη ηος πεπιεσομένος ζε κία δπλακηθή ηζηνζειίδα, ππάξρεη 

πξφζζεηα ζηελ ηζηνζειίδα έλαο εχρξεζηνο κεραληζκφο "CMS" (Content Managment 

System), κέζσ ηνπ νπνίνπ ε πξνζζαθαίξεζε πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα γίλεη αθφκε θαη απφ 

θάπνηνλ αξράξην. Φπζηθά, ε "πεξηνρή δηαρείξηζεο" ηεο ηζηνζειίδαο, πξνζηαηεχεηαη κε 

θσδηθφ πξφζβαζεο (password), θαη δελ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζε απηή νη επηζθέπηεο ηεο 

ηζηνζειίδαο. 
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3.8.5 Γςναμική ιζηοζελίδα ηοπικά ζηο πελάηη  

Η ζειίδα ζπλήζσο πεξηέρεη έλα ζελάξην εληνιψλ ην νπνίν ελζσκαηψλεη κηα 

δηαδξαζηηθφηεηα κε ηνλ ρξήζηε (ε δηαδξαζηηθφηεηα γίλεηαη κε ρξήζε πιεθηξνινγίνπ - 

πνληηθηνχ). Σν πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο δεκηνπξγείηαη δπλακηθά ζηνλ ηνπηθφ ππνινγηζηή 

κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζελαξίνπ εληνιψλ ην νπνίν ιακβάλεηαη απφ ηνλ απνκαθξπζκέλν 

εμππεξεηεηή. 

Γηα παξάδεηγκα ε γιψζζα ζελαξίνπ εληνιψλ JavaScript ή ActionScript (γιψζζα 

ζελαξίσλ ηεο Macromedia - ζήκεξα είλαη ε εηαηξία Adobe Systems) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ηνπηθή δεκηνπξγία δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ ηερλνινγίαο DHTML ή Flash νη νπνίεο ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελζσκάησζε ήρσλ, θηλνχκελσλ εηθφλσλ ή αιιαγέο θαη 

δηακφξθσζε ηνπ θείκελνπ ηεο ζειίδαο. Η γιψζζα ζελαξίνπ ε νπνία εθηειείηαη ηνπηθά κπνξεί 

λα θαιεί απνκαθξπζκέλα ζελάξηα εληνιψλ ζηνλ εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηερλνινγίεο φπσο hidden Frame, XMLHttpRequest ή άιιεο ππεξεζίεο ηζηνχ (web services).  

Η πξψηε "επξέσο δηαδεδνκέλε" έθδνζε ηεο γιψζζαο ζελαξίνπ εληνιψλ JavaScript 

ελζσκαηψζεθε ην 1996 ζην θπιινκεηξεηή Netscape 3. 

3.8.6 Γςναμική ιζηοζελίδα ζηον εξςπηπεηηηή  

Μηα δπλακηθή ηζηνζειίδα ζπλήζσο δεκηνπξγείηαη απφ έλα ινγηζκηθφ ην νπνίν ηξέρεη 

ζηνλ απνκαθξπζκέλν εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ. Ο ρξήζηεο-πειάηεο επηζθέπηεηαη ηνλ 

εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ ν νπνίνο δεκηνπξγεί δπλακηθά ηελ ηζηνζειίδα ηελ νπνία 

επηζηξέθεη ζε κνξθή HTML ζηνλ πειάηε. Σέηνηεο ηερλνινγίεο γηα ηελ δεκηνπξγία δπλακηθψλ 

ηζηνζειίδσλ ζηνλ εμππεξεηεηή είλαη ε ηερλνινγίεο ASP, ColdFusion, Perl, PHP, WebDNA 

θαη άιιεο. Οη γιψζζεο απηέο ζπλήζσο (κε εμαίξεζε ηελ ASP.NET θαη ηελ JSP) 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζελάξην εληνιψλ CGI θαηά ηελ δπλακηθή δεκηνπξγία ησλ ζειίδσλ. 

Πνιιέο θνξέο νη ζειίδεο είλαη απνζεθεπκέλεο ζηαηηθά ζε θξπθή-πξνζσξηλή κλήκε 

θαη απνζηέιινληαη θαηεπζείαλ ζην πειάηε. Με απηφ ην ηξφπν απνθεχγεηαη ε ππεξθφξησζε 

ηνπ εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ θαη θαιείηαη ε κεραλή δεκηνπξγία δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ 

κφλν φηαλ ην απνζεθεπκέλν πεξηερφκελν έρεη αιιάμεη. 

3.8.7 ςνδςαζμόρ δημιοςπγίαρ δςναμικήρ ζελίδαρ ζηον πελάηη και ζηον εξςπηπεηηηή  

Η ηερλνινγία AJAX ρξεζηκνπνηεί ζελάξηα εληνιψλ θαη ζηνλ πειάηε θαη ζηνλ 

απνκαθξπζκέλν εμππεξεηεηή γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο δπλακηθήο ηζηνζειίδαο. ηελ 

ηερλνινγία AJAX γίλεηαη αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ θαη δεδνκέλσλ απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ 

πειάηε θαη ηνπ απνκαθξπζκέλνπ εμππεξεηεηή θαη ε ζειίδα δηακνξθψλεηαη απφ ην ζελάξην 

εληνιψλ ην νπνίν ηξέρεη ηνπηθά ζην πειάηε. Σν πιενλέθηεκα ηεο ηερλνινγίαο απηήο είλαη φηη 

πεξηνξίδεηαη ε ρξήζε ηνπ εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ θαη απνζηέιιεηαη κφλν ην πεξηερφκελν. 

Γηα παξάδεηγκα νη ράξηεο ηεο Google είλαη έλα παξάδεηγκα δηθηπαθήο εθαξκνγήο ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγίαο AJAX. 

3.8.8 Γςναμική ή ζηαηική ιζηοζελίδα; 

              Γεληθά, απηφ πνπ πξνζθέξνπλ νη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο, είλαη κεγαιχηεξε 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ηελ ζειίδα π.ρ. λα πξνζζέηεη ηα ζρφιηα ηνπ ζηελ ζειίδα, αιιά 

θαη πνιιέο επθνιίεο ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο π.ρ. ηνλ ηδηνθηήηε 

ηεο ζειίδαο. Πάλησο ην γεγνλφο φηη κηα δπλακηθή ηζηνζειίδα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο 

δπλαηφηεηεο, δελ ζεκαίλεη φηη απηέο είλαη απαξαίηεηεο ζε φινπο, δειαδή ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο, κία ζηαηηθή ηζηνζειίδα κπνξεί λα θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο κηαο 



Πτυχιακή εργασία του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων 
 

25 

 

ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο. 

Απφ πιεπξάο θφζηνπο, ε ζηαηηθή ηζηνζειίδα είζηζηαη λα είλαη ε θηελή επηινγή, θαζψο είλαη 

πην απιή ε θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο, ελψ νη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο ιφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηνπο θνζηίδνπλ αθξηβφηεξα θαη απηφ είλαη ινγηθφ ηνπιάρηζηνλ φηαλ 

γίλνληαη θαηά παξαγγειία. 

Τπάξρεη βέβαηα θαη ε πεξίπησζε πινπνίεζεο κηαο δπλακηθήο ηζηνζειίδαο κε ηελ ρξήζε 

θάπνηαο open source εθαξκνγήο (CMS) ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ κέζσ ηνπ internet θαη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ε θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο κπνξεί λα έρεη κεδεληθφ θφζηνο (αλ γίλεη 

self-service) ή λα ππάξμεη θάπνηα ρξέσζε (ε ηειηθή ηηκή κηαο ηζηνζειίδαο είλαη ππνθεηκεληθή 

ππφζεζε) αλ ε εγθαηάζηαζε θαη ε ηπρφλ παξακεηξνπνίεζε ηεο δσξεάλ εθαξκνγήο αλαηεζεί 

ζε θάπνηα εηαηξία. 

3.9 Σι είναι ηο Drupal 
σήμα 7: Λογόηςπο Drupal 

Σν Drupal είλαη έλα αξζξσηφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (Content 

Management System, CMS) αλνηθηνχ/ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, γξακκέλν ζηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ PHP. Σν Drupal, φπσο πνιιά ζχγρξνλα CMS, επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή 

ζπζηήκαηνο λα νξγαλψλεη ην πεξηερφκελν, λα πξνζαξκφδεη ηελ παξνπζίαζε, λα 

απηνκαηνπνηεί δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ηζηνηφπνπ 

θαη απηνχο πνπ ζπλεηζθέξνπλ. Παξφιν πνπ ππάξρεη κηα πνιχπινθε πξνγξακκαηηζηηθή 

δηεπαθή, νη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ιίγν ή θαη θαζφινπ 

πξνγξακκαηηζκφ. Σν Drupal νξηζκέλεο θνξέο πεξηγξάθεηαη σο «ππνδνκή γηα εθαξκνγέο 

ηζηνχ», θαζψο νη δπλαηφηεηέο ηνπ πξνρσξνχλ παξαπέξα απφ ηε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ, 

επηηξέπνληαο έλα κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ θαη ζπλαιιαγψλ. Σν Drupal κπνξεί λα εθηειεζηεί 

ζε δηάθνξεο πιαηθφξκεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ Windows, 

Mac OS X, Linux, FreeBSD, ή νπνηαζδήπνηε πιαηθφξκαο πνπ ππνζηεξίδεη είηε ην 

δηαθνκηζηή ηζηνζειίδσλ Apache HTTP Server (έθδνζε 1.3+), είηε ην Internet Information 

Services (έθδνζε IIS5+), θαζψο επίζεο θαη ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP (έθδνζε 

4.3.3+). Σν Drupal απαηηεί κηα βάζε δεδνκέλσλ φπσο ε MySQL θαη ε PostgreSQL γηα ηελ 

απνζήθεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ξπζκίζεψλ ηνπ. 

3.9.1 Ιζηοπία 

Αξρηθά γξακκέλν απφ ηνλ Dries Buytaert σο ζχζηεκα πίλαθα αλαθνηλψζεσλ (BBS, 

bulletin board system), ην Drupal κεηαηξάπεθε ζε εγρείξεκα αλνηθηνχ θψδηθα ην 2001. 

Drupal είλαη ε δηαηχπσζε ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ηεο Οιιαλδηθήο ιέμεο "druppel", πνπ 

ζεκαίλεη «ζηαγφλα». Σν φλνκα πάξζεθε απφ ηνλ μεπεξαζκέλν πιένλ ηζηνηφπν Drop.org, ηνπ 

νπνίνπ ν θψδηθαο εμειίρζεθε ζην Drupal. Ο Buytaert ήζειε λα νλνκάζεη ηνλ ηζηνηφπν "dorp" 

(ζηα Οιιαλδηθά ζεκαίλεη «ρσξηφ», αλαθεξφκελνο ζηε δηάζηαζε ηεο θνηλφηεηαο), αιιά έθαλε 

έλα νξζνγξαθηθφ ιάζνο θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ (domain name) θαη 

ηειηθά ζθέθηεθε φηη αθνχγεηαη θαιχηεξα.
 
Απφ ην Μάην ηνπ 2006 σο ηνλ Απξίιην ηνπ 2007, 

ρξήζηεο θαηέβαζαλ ην Drupal απφ ηνλ επίζεκν ηζηφηνπν πεξηζζφηεξεο απφ 600.000 θνξέο. 

Μηα κεγάιε θνηλφηεηα ρξεζηψλ ιακβάλεη πιένλ κέξνο ζηε ζπλερή εμέιημε ηνπ Drupal. 

3.9.2 σεδίαζη 

Σν Drupal έρεη ιάβεη επαίλνπο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηζηνζειίδσλ, ζρεδηαζηέο θαη 

πξνγξακκαηηζηέο γηα ηνλ αξζξσηφ ζρεδηαζκφ ηνπ, πνπ παξέρεη ην βαζηθφ ηνπ ζηξψκα, ή 

«ππξήλα», λα παξέρεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Drupal ζηελ πξνεπηιεγκέλε 

εγθαηάζηαζή ηνπ. Πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη παξνπζίαζεο κπνξνχλ λα 
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επεθηαζνχλ ζηνλ ππξήλα κε ηελ πξφζζεζε πξνζαξηψκελσλ κνλάδσλ θαη ζεκαηηθψλ 

παξαιιαγψλ.
 
Οη κνλάδεο ηνπ Drupal ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα «ππεξβνχλ» ηα ελζσκαησκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππξήλα, επεθηείλνληαο έηζη ή θαη αληηθαζηζηψληαο ηελ εμ' νξηζκνχ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ Drupal, ρσξίο ηελ επέκβαζε ζηνλ απηνχζην θψδηθα ησλ αξρείσλ ηνπ 

ππξήλα ηνπ Drupal. Η δπλαηφηεηα απηή ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ππξήλα 

έρεη επίπησζε ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ Drupal θαζψο θαη ζηελ αζθάιεηά ηνπ, 

εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα αζθαιείαο, φπσο ε έγρπζε εληνιψλ SQL (SQL injection). 

Πξνζαξκνζκέλεο ζεκαηηθέο παξαιιαγέο, πνπ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ρσξίο λα επεξεάδνπλ 

ηνλ ππξήλα ηνπ Drupal, ρξεζηκνπνηνχλ πξνηππνπνηεκέλεο κνξθέο πνπ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ απφ κεραλέο ζρεδίαζεο ζεκαηηθψλ παξαιιαγψλ ηξίησλ. 

3.9.3 Μονάδερ 

Ο ππξήλαο ηνπ Drupal έρεη ζρεδηαζηεί βάζε ελφο ζπζηήκαηνο απφ hook, ή callback, 

πνπ επηηξέπεη ζηηο γξακκέλεο απφ ηελ θνηλφηεηα κνλάδεο λα εηζάγνπλ ζπλαξηήζεηο ζην 

κνλνπάηη εθηέιεζεο ηνπ Drupal. Οη κνλάδεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ ππξήλα ηνπ Drupal 

παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα: 

 ππνβάιινπλ, αλαζεσξνχλ θαη λα θαηεγνξηνπνηνχλ ηελ χιε 

 εθηεινχλ αλαδεηήζεηο 

 ππνβάιινπλ ζρφιηα 

 ιακβάλνπλ κέξνο ζε θφξνπκ ζπδεηήζεσλ 

 ςεθίδνπλ ζε ςεθνθνξίεο 

 δνπιεχνπλ ζε ζπλεξγαηηθά ζπγγξαθηθά έξγα 

 ηξνπνπνηνχλ θαη λα βιέπνπλ πξνζσπηθά πξνθίι 

 επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ή θαη κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ηζηνηφπνπ 

 αιιάδνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ ηζηνηφπνπ κε έηνηκεο ή θηηαγκέλεο κε ην ρέξη ζεκαηηθέο 

παξαιιαγέο 

 δεκηνπξγνχλ κελνχ κε πνιιαπιά επίπεδα 

 βιέπνπλ ηε γξαθηθή δηεπαθή θαη ηα κελχκαηα ζηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα 

 παξέρνπλ ξνέο RSS 

 ζπιιέγνπλ πεξηερφκελν απφ ξνέο RSS άιισλ ηζηνηφπσλ 

 εγγξάθνληαη σο ρξήζηεο θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο 

 θαζνξίδνπλ ξφινπο ρξεζηψλ, κε ηνλ νξηζκφ αδεηψλ (permissions) ζηνπο ρξήζηεο γηα 

ηε ρξεζηκνπνίεζε επηιεγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηζηνηφπνπ 

 ρξεζηκνπνηνχλ θαλφλεο πξφζβαζεο γηα ηελ άξλεζε πξφζβαζεο ζηνλ ηζηνηφπν ζε 

ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα ρξεζηψλ, δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη 

δηεπζχλζεηο IP 
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 ιακβάλνπλ ζηαηηζηηθά θαη αλαθνξέο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο 

 ρεηξίδνληαη ζέκαηα ιαλζάλνπζαο κλήκεο θαη απφπλημεο ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ 

απφδνζε ηνπ ηζηνηφπνπ ζε πεξηφδνπο κεγάιεο θίλεζεο 

 δεκηνπξγνχλ θαη θαζνξίδνπλ δηάθνξα θίιηξα εηζφδνπ θαη κνξθφηππνπο χιεο 

 δεκηνπξγνχλ θηιηθέο ζην ρξήζηε, εχθνιεο πξνο απνκλεκφλεπζε, δηεπζχλζεηο URL 

(πρ. "www.mysite.com/products" αληί γηα "www.mysite.com/?q=node/432") 

Δπηπξφζζεηα, ν ηζηνηφπνο ηνπ Drupal παξέρεη εθαηνληάδεο δσξεάλ κνλάδεο 

γξακκέλεο απφ ηελ θνηλφηεηα ηνπ Drupal, πνπ παξέρνπλ: 

 δπλαηφηεηεο ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce) 

 ραξαθηεξηζηηθά ξνήο εξγαζηψλ 

 γθαιεξί θσηνγξαθηψλ 

 ζειίδεο νκάδσλ αηφκσλ (νξγαληθά γθξνππ) 

 ράξηεο ηζηνηφπνπ γηα ην Google 

 αληηθείκελα Amazon 

 δηαρείξηζε ιηζηψλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

 έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ζρέζεσλ (Customer relationship 

management, CRM), ην CiviCRM 

 ελζσκάησζε κε έλα "Concurrent Versions System" (CVS). 

3.9.4 Κπιηική 

Οξηζκέλνη ρξήζηεο ζεσξνχλ ην Drupal δπζθνιφηεξν ζηελ εθκάζεζε θαη ζηελ 

εγθαηάζηαζε ζπγθξηλφκελν κε άιιεο δεκνθηιείο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. 

πγθεθξηκέλα, ε πνιππινθφηεηα ησλ επηινγψλ ησλ ξπζκίζεσλ θαη ε ζπαξηηάηηθε εκθάληζε 

ελφο ηζηνηφπνπ ηνπ νπνίνπ κφιηο νινθιεξψζεθε ε εγθαηάζηαζε ζπρλά έξρνληαη ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηελ απιφηεηα εξγαιείσλ φπσο ην WordPress θαη ηεο πξφζθαηα 

αλαλεσκέλεο εκπεηξίαο ρξήζηε ηνπ Joomla. Σν Drupal 5.0, πνπ αλαθνηλψζεθε ζηηο 15 

Ιαλνπαξίνπ 2007, έξρεηαη παθέην κε έλα εγθαηαζηάηε δηεπαθήο ηζηνζειίδαο, κε κηα λέα 

ζεκαηηθή παξαιιαγή θαη κε έλα επαλαζρεδηαζκέλν πίλαθα δηαρείξηζεο γηα λα απαληήζεη ελ 

κέξεη ζε απηέο ηηο θξηηηθέο. 

Σν Drupal ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε πξνθίι εγθαηαζηάζεσλ κε πξνθαζνξηζκέλν 

πεξηερφκελν γηα ηνλ ηζηνηφπν, αιιά ιίγα έρνπλ εθδνζεί έσο ηψξα (2007). Οξηζκέλνη 

πξνγξακκαηηζηέο αζθνχλ θξηηηθή ζην Drupal γηα ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε δηαδηθαζηαθήο 

PHP αληί γηα αληηθεηκελνζηξαθή PHP. Σν άξζξν Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Drupal απφ κηα 

νπηηθή αληηθεηκελνζηξέθεηαο εμεγεί πσο αξρέο ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ηεο έλλνηαο ηνπ Aspect-oriented_programming (AOP) εθαξκφδνληαη ζην Drupal, παξφιν 

πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αληηθεηκελνζηξαθή ραξαθηεξηζηηθά ηεο PHP. Η βειηησκέλε 

ππνζηήξημε γηα ηνλ αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκφ ζηελ PHP5 ππήξμε σο έλαο απφ 

ηνπο ιφγνπο γηα ηα ζρέδηα ηνπ έξγνπ ηνπ Drupal λα αθαηξέζεη ηελ ππνζηήξημε γηα ηελ PHP4 

ζε κειινληηθέο εθδφζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ. 
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3.9.5 Πςπήναρ ηος Drupal 

Σν Drupal έρεη έλα βαζηθφ ζηξψκα, ή ππξήλα, πνπ παξέρεη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Drupal θαη ππνζηεξίδεη αξζξσηέο κνλάδεο πνπ πξνζζέηνπλ 

επηπιένλ ιεηηνπξγηθφηεηα ή ραξαθηεξηζηηθά. Οη κνλάδεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ 

ππξήλα ηνπ Drupal παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ, 

αλαζεσξνχλ, θαηεγνξηνπνχλ χιε, λα εθηεινχλ αλαδεηήζεηο, λα ππνβάιινπλ ζρφιηα, 

λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε θφξνπκ ζπδεηήζεσλ, λα ςεθίδνπλ ζε ςεθνθνξίεο θαη λα 

δνπιεχνπλ ζε ζπλεξγαηηθά εγγξαθηθά έξγα, ρσξίο ηελ απαίηεζε λα γλσξίδνπλ 

HTML. Οη κνλάδεο ηνπ ππξήλα επηηξέπνπλ επίζεο ζηνπο ρξήζηεο λα ππνβάιινπλ θαη 

λα βιέπνπλ πξνζσπηθά πξνθίι, λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ή θαη κε ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηνπ ηζηνηφπνπ. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο εθδφζεσλ ηνπ Drupal, επίζεο 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ππξήλα, παξαθνινπζεί ηηο αιιαγέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

χιεο, ην πνηνο άιιαμε θάηη, ηη άιιαμε, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηεο αιιαγήο θ.ν.θ. Σν 

ζχζηεκα παξέρεη έλα εκεξνιφγην κε ζρφιηα αιιαγψλ θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

κεηάβαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε πξνεγνχκελε έθδνζε. Πξφζζεηεο επίζεο ζηνλ ππξήλα 

ηνπ Drupal είλαη κνλάδεο πνπ επηηξέπνπλ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ηζηνηφπνπ ηελ 

αιιαγή ηεο εκθάληζήο ηνπ κε έηνηκεο ή θηηαγκέλεο κε ην ρέξη ζεκαηηθέο παξαιιαγέο, 

ηε δεκηνπξγία κελνχ κε πνιιά επίπεδα θαη ηελ παξνρή ζηνπο ρξήζηεο κηαο δηεπαθήο 

ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Αθφκε, ν ππξήλαο ηνπ Drupal επηηξέπεη ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο λα παξέρνπλ ξνέο RSS, θαζψο θαη ηε ζπιινγή πεξηερνκέλνπ απφ ξνέο 

RSS άιισλ ηζηνηφπσλ. Άιιεο κνλάδεο ηνπ ππξήλα παξέρνπλ ηελ εγγξαθή ρξεζηψλ, 

ηνλ θαζνξηζκφ ξφισλ ρξεζηψλ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, κε απεξηφξηζην νξηζκφ αδεηψλ 

(permissions) ζηνπο ρξήζηεο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε επηιεγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ ηζηνηφπνπ. Οη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαλφλεο άδεηαο γηα 

ηελ άξλεζε πξφζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ή ιεηηνπξγίεο ηνπ ηζηνηφπνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα ρξεζηψλ ή ξφινπο εγγεγξακέλσλ. Ο ππξήλαο ηνπ Drupal 

πεξηιακβάλεη ην ραξαθηεξηζηηθφ "ςεπδψλπκν URL" πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία 

θηιηθψλ ζην ρξήζηε, εχθνισλ πξνο απνκλεκφλεπζε δηεπζχλζεσλ URL, είηε κε 

απηφκαην ηξφπν είηε ρεηξνθίλεηα. Οη κνλάδεο ηνπ ππξήλα παξέρνπλ ζηαηηζηηθά θαη 

αλαθνξέο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ελψ ηνπο επηηξέπνπλ λα ρεηξίδνληαη ζέκαηα 

ιαλζάλνπζαο κλήκεο θαη απφπλημεο ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ηνπ ηζηνηφπνπ 

ζε πεξηφδνπο κεγάιεο θίλεζεο. Οη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα θαηαζθεπάδνπλ θαη λα 

θαζνξίδνπλ δηάθνξα θίιηξα εηζφδνπ θαη κνξθφηππνπο χιεο θαη κπνξνχλ λα 

εθκεηαιιεχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ PHP ή 

HTML. 

3.9.6 Drupal επεκηάζειρ και ενόηηηερ 

ηα ζεκέιηα θάζε Drupal site, ν Drupal ππξήλαο παξέρεη ηνπο βαζηθνχο ηχπνπο 

πεξηερνκέλνπ, δηαρείξηζε ρξεζηψλ, ηαμηλφκεζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηα IstosOnline Drupal sites. Δδψ είλαη έλα δείγκα απφ ηηο ελφηεηεο πνπ 

έξρνληαη κε ππξήλα ηνπ Drupal 6.x: 

 

Aggregator  πιιέγεη 

πεξηερφκελν απφ ξνέο (RSS, RDF, 

and Atom feeds). 
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Blog  Δπηηξέπεη ηελ εχθνιε δηαρείξηζε θαη αλαλέσζε 

ηζηνζειίδσλ θαη blogs. 

Blog API  Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκνζηεχνπλ ην 

πεξηερφκελν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εθαξκνγέο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ην XML-RPC blog ΑΡΙ. 

Book  Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δνκνχλ ηηο ζειίδεο 

ηνπ site ηνπο ζε κηα ηεξαξρία ή πεξίγξακκα 

Comment  Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζρνιηάδνπλ θαη λα 

ζπδεηνχλ δεκνζηεπκέλν πεξηερφκελν. 

Contact  Δπηηξέπεη ηε ρξήζε πξνζσπηθήο θαη εηαηξηθήο 

θφξκαο επηθνηλσλίαο. 

Content translation  Δπηηξέπεη ηελ ηνπηθνπνίεζε θαη κεηάθξαζε 

πεξηερνκέλνπ ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. 

Forum  Δπηηξέπεη ζπεηξσηέο ζπδεηήζεηο θαη 

θαηαγξαθή ηνπο γηα γεληθά ζέκαηα. 

Menu  Δπηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα δηακνξθψλνπλ 

ην κελνχ πινήγεζεο φπσο ζέινπλ. 

OpenID  Δπηηξέπεη ζε ρξήζηεο λα ζπλδεζνχλ ζην site κε 

OpenID. 

Path  Δπηηξέπεη ρξήζηεο λα κεηαβάινπλ ηηο 

δηεπζχλζεηο URL γηα θαιχηεξν SEO. 

Poll  Δπηηξέπεη ζηελ ηζηνζειίδα ζαο λα ζπιιακβάλεη 

ςεθνθνξίεο γηα δηάθνξα ζέκαηα κε ηε κνξθή 

εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ. 

Profile  Τπνζηεξίδεη δηακνξθψζηκα πξνθίι ρξεζηψλ. 

Search  Δπηηξέπεη αλαδήηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ζε 

επίπεδν ιέμεσλ-θιεηδηψλ. 

Statistics  Αξρεία ζηαηηζηηθψλ επηζθεςηκφηεηαο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο. 

Taxonomy Δλεξγνπνηεί θαη 

επηηξέπεη πξνεγκέλε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 

            Tracker  Δπηηξέπεη ηελ ηρλειάηεζε ησλ ηειεπηαίσλ 

ζέζεσλ ησλ ρξεζηψλ. 

Trigger  Γίλεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο ελεξγνπνίεζεο 

δξάζεσλ ζε νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 
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φπσο φηαλ ην λέν πεξηερφκελν δεκηνπξγείηαη. 

Upload  Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλεβάδνπλ θαη λα 

επηζπλάπηνπλ αξρεία ζε πεξηερφκελν. 

3.9.7 Σεσνολογία 

To Drupal είλαη κηα πιαηθφξκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ κε αμηνζεκείσηε επειημία 

θαη επεθηαζηκφηεηα. Σν Drupal έηλαη γξακκέλν ζε PHP θαη δηαλέκεηαη ππφ ηνπο φξνπο ηεο 

GPL2.  Η κεγαιχηεξε δχλακε ηνπ Drupal έλαληη άιισλ CMS είλαη ε επειημία ηνπ γηα ηελ 

θαηαζθεπή νπνηνπδήπνηε ηζηνηφπνπ ρσξίο φξηα, δηαηεξψληαο ηελ εγγελή ηνπ 

επεθηαζηκφηεηα θαη αζθάιεηα. ήκεξα πεξηζζφηεξεο απφ 5,000 επεθηάζεηο είλαη δηαζέζηκεο, 

νη νπνίεο θαιχπηνπλ ζρεδφλ θάζε δπλαηή επηινγή ιεηηνπξγίαο θαη εμαηνκηθεπκέλεο 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. To hook-based API ηνπ Drupal επηηξέπεη ηελ επεθηαζηκφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε overrides ρσξίο επηζθαιείο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ππξήλα Σν Drupal θέξδηζε ην 

βπαβείο ηος καλύηεπος CMS για ηπίηη σπονιά ηο 2009 θαη ππνζηεξίδεηαη απφ κηα απφ ηηο 

ηζρπξφηεξεο θνηλφηεηεο πξνγξακκαηηζηψλ αλνηρηνχ θψδηθα ζηνλ θφζκν. 

3.9.8 Δςελιξία 

Σν Drupal είλαη έλα επέιηθην θαη πξνζαξκφζηκν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 

θαη είλαη καηάλληλο γηα θάζε ηχπν δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. Σν απθπυηό ζχζηεκα ηνπ Drupal 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηζρπξή ηνπ δηαρείξηζε αδεηψλ πξφζβαζεο επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή 

εθαξκνγψλ κεγάιεο πνιππινθφηεηαο πεξηερνκέλνπ δηαηεξψληαο εύκολη διασείπηζη ηος 

πεπιεσομένος για ηον ηελικό σπήζηη. 

Παπαδείγμαηα μεγάλυν ιζηόηοπυν πος έσοςν ςλοποιηθεί ζε Drupal: 

 NASA 

 City Of London - Ο Γήκαξρνο θαη αξρέο ηνπ Λνλδίλνπ 

 Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ - Ίδξπκα Kofi Annan 

 Le Figaro - Η κεγαιχηεξε εζληθή εθεκεξίδα ηεο Γαιιίαο 

 Κπβέξλεζε ηεο Jamaica - Ο Πξσζππνπξγφο ηεο Jamaica 

 NVidia - Πνιπεζληθή εηαηξεία παξαγσγήο κνλάδσλ γξαθηθψλ 

 Intel Corporation - Η κεγαιχηεξε εηαηξεία θαηαζθεπήο ηζηπ ζηνλ θφζκν 

 Βξαβεία Emmys - Γηαζεκα βξαβεία ηειεφξαζεο  

 Βξαβεία Grammys - Δηήζηα βξάβεπζε θαιιηηερλψλ κνπζηθήο  

 Fujifilm - Η κεγαιχηεξε εηαηξεία παγθνζκίσο ζην ρψξν θσηνγξαθίαο  

 Monty Python - Ο επίζεκνο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ησλ Monty Python! 

 BBC Magazines - Σν ηκήκα έθδνζεο πεξηνδηθψλ ηνπ BBC 

 Eric Clapton - Η επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Eric Clapton 

 White House - Ο επίζεκνο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπο Λεπθνχ Οίθνπ  

http://themis.asu.edu/
http://london.gov.uk/
http://kofiannanfoundation.org/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.opm.gov.jm./
http://nvidia.com/
http://intel.com/
http://www.emmys.com/
http://www.grammy.com/
http://www.myfinepix.com/
http://pythonline.com/
http://www.bbcmagazines.com/
http://www.ericclapton.com/
http://www.whitehouse.gov/
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 Lucas Arts - Η εηαηξεία George Lucas 

 Robbie Williams - Η επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Robbie Williams 

 Stanford University - Παλεπηζηήκην ηνπ Stanford ζηελ Ακεξηθή  

 Sun MicroSystems Java.net - Σν επίζεκν site ηεο SUN Microsystems 

 Κπβέξλεζε ηεο Απζηξαιίαο - Σν site ηνπ Πξσζππνπξγνχ Απζηξαιίαο 

 Linux Foundation - Σν επίζεκν ίδξπκα ππνζηήξημεο Linux παγθνζκίσο 

 Sony Erricson - Γηάζεκε εηαηξεία παξαγσγήο θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

 Michael Jackson - Σν επίζεκν portal site ηνπ Michael Jackson 

 Nokia - Γηάζεκε εηαηξεία παξαγσγήο θηλεηψλ ηειεθψλσλ  

 Sanyo - Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ειεθηξνληθψλ εηδψλ 

 Sourceforge - Η κεγαιχηεξε εηαηξεία παξνρήο ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ 

 Yahoo! Research - Σν ηκήκα έξεπλαο ηνπ yahoo! 

 Warner Bros Studios - Δηαηξεία θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ 

 20th Century Fox - Δηαηξεία θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ 

3.9.9 Γςναηόηηηερ ηος Drupal 

Σν θχξην πιενλέθηεκα ρξήζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ είλαη ν 

απζηεξφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο αιζθηηικήρ θαη ηεο δομήρ θαηαζθεπήο ηνπ ηζηνηφπνπ. 

Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ σπήζηη λα θνξηψζεη λέα θείκελα, εηθφλεο θαη αξρεία, αθφκε θαη 

απηά κε δηαθνξεηηθά κεγέζε, ζε κηα πξνζρεδηαζκέλε δηάηαμε ρσξίο γλψζεηο HTML, 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ ηζηνζειίδσλ. Γηαθνξεηηθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Πεξηερνκέλνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο 

ρξήζηεο. Γεκνθηιή CMS φπσο ην Wordpress θαη ην Joomla είλαη πνιχ ηθαλά θαη 

επηθεληξψλνληαη ζηελ επθνιία εγθαηάζηαζεο γηα ηε δεκηνπξγία απιψλ δηαθεκηζηηθψλ 

ηζηνζειίδσλ. Παξακέλνπλ φκσο αθαηάιιεια γηα πνιππινθφηεξεο εθαξκνγέο θαη πςειφηεξεο 

απαηηήζεηο. Σν Drupal κπνξεί λα ενζυμαηώζει πιήξσο ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο κηαο εηαηξείαο 

ή νξγαληζκνχ θαη λα δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηε δηαρείξηζε νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ ή 

δεδνκέλσλ. 

Επεκτάσιμη αρθρωτή αρτιτεκτονική 

Με πάλσ απφ 5000 αξζξψκαηα θαη κε ην επέιηθην API ηνπ Drupal είλαη δπλαηή ε 

θαηαζθεπή πνιχπινθσλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη ε θαζεηνπνίεζε ηζηνηφπσλ γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θάζε ζπζηήκαηνο. 

Ιζσςπό ζύζηημα ηαξινόμηζηρ πεπιεσομένος 

Απεξηφξηζηεο θαηεγνξίεο κε δπλαηφηεηα θσιηάζκαηνο θαη επέιηθηε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Γπλαηφηεηα ειεχζεξσλ "εηηθεηψλ" γηα θαηεγνξηνπνίεζε 

http://www.swtor.com/
http://robbiewilliams.com/
http://shc.stanford.edu/
http://java.net/
http://www.pm.gov.au/
http://www.linuxfoundation.org/
http://labs.sonyericsson.com/
http://www.michaeljackson.com/us/home
http://research.nokia.com/
http://www.sanyo.com.au/
http://sourceforge.net/
http://research.yahoo.com/
http://www.warnerbrosrecords.com/
http://www.foxmovies.com/
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ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Γιασείπηζη εκδόζευν πεπιεσομένος 

Ιζρπξφ ζχζηεκα δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ ζειίδσλ κε απεξηφξηζηεο αλαζεσξήζεηο. 

Γπλαηφηεηα επαλαθνξάο αλαζεσξήζεσλ θαη έιεγρνο ξνήο εξγαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

πςπυηό ζύζηημα διασείπιζηρ ππόζβαζηρ 

Τπνζηήξημε νκάδσλ ρξεζηψλ θαζψο θαη ξφισλ ρξεζηψλ κε δηαρείξηζε αδεηψλ 

ρξήζεο αλάινγα κε ηχπν πεξηερνκέλνπ, ηαμηλφκεζε, ζηάδην εξγαζίαο, ή αθφκε θαη αλάινγα 

κε πεδία ησλ θφκβσλ πεξηερνκέλνπ. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξφζβαζεο ηνπ Drupal 

παξακέλεη ην ηζρπξφηεξν ACL ζηνλ θφζκν ησλ CMS. 

Τποζηήπιξη πολλαπλών ιζηοηόπυν 

Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο πνιιαπιψλ ηζηνηφπσλ απφ κία εγθαηάζηαζε ηνπ Drupal θαη 

δηαλνκή πεξηερνκέλνπ ζχκθσλα κε απηνκαηηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο 

ιεηηνπξγίαο ελδνδηθηχνπ κε εμσδίθηπν θαη ξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ην έλα ζην άιιν. 

Πολςγλυζζική ςποζηήπιξη 

Γηεζλνπνίεζε φρη κφλν ησλ δηεπαθψλ αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ κε 

δηαρείξηζε κεηαθξαζηηθψλ νκάδσλ γηα πξαγκαηηθά πνιπγισζζηθνχο ηζηφηνπνπο. 

Πολλαπλέρ δομέρ εμθάνιζηρ και μενού 

Γπλαηφηεηα πνιιαπιψλ ηκεκάησλ ηνπ ηζηνηφπνπ κε δηαθνξεηηθά πξφηππα θαη δνκέο 

εκθάληζεο. Π.ρ ηκήκα πιεξνθνξηψλ θνηλνχ κε 2 ζηήιεο θαη δηαθνξεηηθφ ηκήκα θφξνπκ κε 3 

ζηήιεο θαη δηαθνξεηηθφ κελνχ. 

Δνζυμάηυζη ανηικειμένυν με ηο πεπιεσόμενο 

Σν Drupal είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε ζχζηεκα θφκβσλ (NBS), νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά πεδία επηηξέπνληαο ηελ ελζσκάησζε λέσλ παξακεηξνπνηεκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ ζην ίδην ην πεξηερφκελν κε απφιπηε δηαθάλεηα. Σα δηαθνξεηηθά αξζξψκαηα ηνπ 

Drupal "θιεηδψλνπλ" πάλσ ζηνπο θφκβνπο θαη δελ ηξέρνπλ ζην δηθφ ηνπο "θέιπθνο" φπσο 

ζηα άιια CMS. 

ύζηημα διαθοπεηικών ηύπυν πεπιεσομένος 

Δπειημία δεκηνπξγίαο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πεξηερνκέλνπ. Π.ρ ζε έλα ηζηφηνπν 

εθεκεξίδαο ν ηχπνο ησλ θσηνξεπνξηάδ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ηχπν ησλ άξζξσλ ή ηνλ 

ηχπν ησλ δηαθεκίζεσλ. Η δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πεξηερνκέλνπ (CCK) 

παξακέλεη κία απφ ηηο πξσηνπνξηαθέο θαη απνθιεηζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Drupal. 

Πολλαπλά πεδία πεπιεσομένος 

Γηα θάζε ηχπν πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ πνιιαπιά θαη δηαθνξεηηθά πεδία 

κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ρσξίο λα επεξεάδνπλ ην ήδε ππάξρνλ πεξηερφκελν. Π.ρ ζην ηχπν 

πεξηερνκέλνπ δηαθήκηζεο κηαο εθεκεξίδαο κπνξεί λα νξηζηνχλ πεδία εκεξνκεληψλ ελψ ζην 

ηχπν ησλ αγγειηψλ κπνξεί λα νξηζηεί έλα πεδίν e-mail γηα επηθνηλσλία. 
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Γιασείπιζη λανθάνοςζαρ μνήμηρ 

Σν Drupal πξνζθέξεη έμππλν caching γηα κεγάιε απφδνζε θαη εθπιεθηηθέο 

ηαρχηεηεο εκθάληζεο ησλ ζειίδσλ ηνπ, ρσξίο λα επεξεάδνληαη νη δηαδξαζηηθέο δπλαηφηεηεο 

ηνπ. Με εηδηθφ ρεηξηζκφ ηεο ιαλζάλνπζαο κλήκεο είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζνχλ νη ηαρχηεηεο 

ησλ ζηαηηθψλ ηζηνηφπσλ κε ηηο πξνρσξεκέλεο δπλαηφηεηέο ελφο δηαδξαζηηθνχ Web 2.0 

CMS. 

Ροέρ επγαζίαρ πεπιεσομένος 

Δπέιηθηνη πξνζδηνξηζκνί ξνψλ εξγαζίαο πεξηερνκέλνπ κε δηαθνξεηηθέο πξνζβάζεηο. 

Π.ρ. έλαο ρξήζηεο γξάθεη ην πεξηερφκελν, έλαο άιινο ην εγθξίλεη, θαη έλαο ηξίηνο ην 

δεκνζηεχεη. Ο ξνέο εξγαζίαο κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη ζηα αληηθείκελα ησλ θφκβσλ 

πξνζθέξνληαο πξαγκαηηθά ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο. 

Γιασείπιζη επιλογήρ πεπιεσομένος 

Σν Drupal κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα εκθαλίζεη απφιπηα πξνζαξκνζκέλεο ιίζηεο 

πεξηερνκέλνπ αλάινγα κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θαη θάησ απφ δηαθνξεηηθέο πξνυπνζέζεηο. 

Π.ρ, εκθάληζε πεξηερνκέλνπ ηχπνπ αγγειηψλ κφλν απφ κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη κφλν 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο.  

Αςηόμαηη διασείπιζη πολςμέζυν 

Δκθάληζε flash, βίληεν θαη θσηνγξαθηψλ κε απηφκαηε επεμεξγαζία θαη απφ 

δηαθνξεηηθέο πεγέο. Σν Drupal κπνξεί λα ελζσκαησζεί κε φιεο ηηο δηάζεκεο ππεξεζίεο 

θηινμελίαο πνιπκέζσλ φπσο youtube, facebook, flickr θηι. 

 

 

 

3.9.10 Πλεονεκηήμαηα ηος Drupal 

 Διεχζεξν ινγηζκηθφ - δελ ρξεηάδεηαη άδεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ή ηε ρξήζε ηνπ 

 Μεδεληθά εηήζηα ηέιε ρξήζεο - ν πξνυπνινγηζκφο ζπγθεληξψλεηαη γηα ηε ζπλερή 

ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Απεξηφξηζηε επεθηαζηκφηεηα θαη επειημία 

 Μεγάιε θνηλφηεηα πνπ ππνζηεξίδεη θαη αλαπηχζζεη ην Drupal 

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηδησηηθνχο θνξείο παξνρήο θαη 

ζπζηήκαηα 

 Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο κέζσ ζπλερήο ελεκέξσζεο εθδφζεσλ 

 Αλεμαξηεζία - ειεχζεξε επηινγή παξνρέσλ θαη ζπληεξεηψλ ζπζηήκαηνο 

 Σεξάζηηα πνηθηιία εθαξκνγψλ γηα εκπνξηθνχο, δηαθεκηζηηθνχο θαη θνηλσληθνχο 

ηζηνηφπνπο 
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Σεσνολογική ςπεποσή ηος Drupal 

 ππξσηφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο αδεηψλ πξφζβαζεο 

 Ιζρπξφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο πεξηερνκέλνπ 

 Τπνζηήξημε πνιιαπιψλ ηζηνηφπσλ 

 Πνιπγισζζηθή ππνζηήξημε κε δηεζλνπνίεζε πεξηερνκέλνπ 

 χζηεκα βαζηζκέλν ζε θφκβνπο γηα ελζσκάησζε αληηθεηκέλσλ κε ην πεξηερφκελν 

 Δπεθηάζηκν API κε Hooks 

 χζηεκα Override γηα απφιπην έιεγρν ζεκαηηθψλ παξαιιαγψλ 

 Παξακεηξνπνηήζηκν ζχζηεκα δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πεξηερνκέλνπ 

 Πνιιαπιά πεδία ζηνπο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ 

 

3.9.11 ύγκπιζη ηος Drupal με άλλα CMS 

Τπάξρνπλ εθαηνληάδεο πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) ζηνλ θφζκν. 

Σα πην δεκνθηιή ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ειιεληθφ δηαδίθηπν είλαη θπξίσο 

"θιεηζηά" ζπζηήκαηα .ASP θαη to Joomla CMS αλνηρηνχ θψδηθα. Σα "θιεηζηά" ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ζπξξηθλψλνληαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, ηφζν ιφγσ κηθξήο βάζεο 

αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο, φζν θαη ηερλνινγηθήο δπζθηλεζίαο. Σα επηρεηξεκαηηθά κνληέια 

πψιεζεο "αδεηψλ ρξήζεο" είλαη πηα μεπεξαζκέλα θαη κε ηδαίηεξε ραξά βιέπνπκε πσο ε 

Διιάδα ζηγά-ζηγά πηνζεηεί ηνλ αλνηρηφ θψδηθα, φπσο θαη ν ππφινηπνο θφζκνο. Οη 

κεγαιχηεξνη δημόζιοι θαη ιδιυηικοί θνξείο ζε φιν ηνλ θφζκν αλαζεσξνχλ ηα "θιεηζηά" 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη ηα αλαβαζκίδνπλ ζε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα αλνηθηνχ 

θψδηθα. 

3.9.12 Drupal vs Joomla 

Η Joomla είλαη θαηάιιειε γηα απινχζηεξεο εγθαηαζηάζεηο κε έηνηκεο ζεκαηηθέο 

παξαιιαγέο. Η απιή θχζε ηεο Joomla ηελ έρεη θαηαζηήζεη πνιχ δεκνθηιή ζηηο ειιεληθέο 

εηαηξείεο θαηαζθεπήο δηαθεκηζηηθψλ ηζηνζειίδσλ. Οη εγθαηαζηάζεηο Joomla δελ απαηηνχλ 

γλψζεηο ζρεδίαζεο ή πξνγξακκαηηζκνχ. 

To Drupal είλαη θαηάιιειν γηα ζχλζεηεο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 

θαη θάζεηεο εθαξκνγέο. Η εμαηνκηθεπκέλε θχζε ησλ ζεκαηηθψλ παξαιιαγψλ ηνπ θαη ε 

ζχλζεηε θαη επέιηθηε αξρηηεθηνληθή ηνπ απαηηεί εμεηδηθεπκέλνπο ζρεδηαζηέο θαη 

πξνγξακκαηηζηέο. Σν Drupal, κεηά απφ επαγγεικαηηθή πξνζαξκνγή, παξακέλεη ην πην 

εξγνλνκηθφ θαη εχρξεζην ζχζηεκα γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε. 

Πλεονεκηήμαηα ηηρ Joomla: 

 Απιή εγθαηάζηαζε 

 Έηνηκα εκπνξηθά ζέκαηα 
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 Δπηινγή παξφρνπ - Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο δηαθεκηζηηθψλ ηζηνζειίδσλ ζηελ 

Διιάδα ρξεζηκνπνηνχλ Joomla 

Μειονεκηήμαηα ηηρ Joomla: 

 Αδπλακία πξαγκαηηθήο ελζσκάησζεο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ 

 Αδχλαηε ππνζηήξημε SEO 

 Φησρή δηαρείξηζε πνιπγισζζηθφηεηαο 

 Πξσηφγνλε δηαρείξηζε αδεηψλ πξφζβαζεο 

 Πεξηνξηζκέλε θαηεγνξηνπνίεζε/ηαμηλφκεζε πεξηερνκέλνπ 

 Απνπζία Enterprise δπλαηνηήησλ (αλαζεψξεζε πεξηερνκέλνπ, caching, NBS θηι) 

3.9.13 Drupal vs Wordpress 

Πλεονεκτήματα τοσ Wordpress: 

 Απιή εγθαηάζηαζε 

 Απιέο επεθηάζεηο θαη ζέκαηα 

 Γσξεάλ ππεξεζίεο θηινμελίαο 

 Δπαξθέο SEO 

Μειονεκτήματα τοσ Wordpress: 

 Γχζρξεζην API - Αλεπαξθέο γηα αλάπηπμε πνιππινθφηεξσλ ιχζεσλ 

 Πξνζαλαηνιηζκέλν γηα δηαρείξηζε ηζηνινγίνπ - Υξνληθή δηάηαμε πεξηερνκέλνπ 

 Αθαηάιιειν γηα θάζεηεο ιχζεηο 

 Απνπζία Enterprise δπλαηνηήησλ 

3.9.14 Drupal vs Wordpress 

- Σν Wordpress είλαη επαξθέζηαην γηα εγθαηάζηαζε θαιαίζζεησλ ηζηνινγηψλ θαη 

δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο γλψζεηο δηαδηθηπαθήο ηερλνινγίαο. 

- To Drupal είλαη πξνηηκφηεξν αλ ππάξρνπλ ζρέδηα γηα επέθηαζε ηνπ ηζηνηφπνπ ζην 

κέιινλ γηα ελζσκάησζε πεξαηηέξσ ιεηηνπξγηψλ. 

3.10 Σι είναι ηο Ubercart 

Σν Ubercart δελ είλαη κηα απηφλνκε εθαξκνγή, αιιά είλαη έλα module γηα ην Drupal. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη πξψηα λα εγθαηαζηήζεηε θαη λα πξνζαξκφζεηε ην Drupal, θαη ζηε 

ζπλέρεηα εγθαηαζηήζηε ην Ubercart φια ηα ζπλαθή ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ελφηεηεο. Φαληαζηείηε 

πφζν ηζρπξφο είλαη απηφο ν ζπλδπαζκφο. Γε ζα έρνπκε κφλν έλα ζεκείν πψιεζεο γηα ηα 

πξντφληα καο, αιιά κηα νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα γηα λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο πειάηεο 

καο θαη ηελ αγνξά ηεο εηαηξείαο καο. Μεξηθέο βαζηθέο πηπρέο ηνπ Ubercart πνπ ην θαζηζηνχλ 

ην λνχκεξν έλα ιχζε γηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα κε ην Drupal είλαη ηα εμήο: 

 Γηαθαλή νινθιήξσζε κε βαζηθφ ππξήλα ηνπ Drupal απνηέιεζκα ζηηο πξνεγκέλεο 
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εθζέζεσλ, ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ, θαη δφκεζεο θνηλφηεηαο ραξαθηεξηζηηθά 

 Πιήξσο επεθηάζηκε θνηλφηεηα κε επξεία ππνζηήξημε, θαζψο απηή πινπνηεί γηα ην 

Drupal ππξήλα πξφηππα πξνγξακκαηηζκνχ API 

 Out-of-the-box ιεηηνπξγηθφηεηά γηα θάζε βαζηθή πηπρή ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο ζαο, φπσο πξντφληα, ηακεία, πιεξσκέο, παξαγγειίεο θαη απνζηνιέο 

 Μαδηθή εηζαγσγή / εμαγσγή ησλ πξντφλησλ ζην ρψξν απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ 

 Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα πιεξσκήο γηα ηελ έληαμε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ 

πιεξσκήο θαη γλσζηέο πχιεο πιεξσκήο 

Γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε λα θαηαλνήζεη νπηηθά ηα πινχζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Drupal 

θαη ηνπ Ubercart ηα αθφινπζα είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα επηηπρηκέλσλ ηζηνζειίδσλ. Όια ηα 

θαηαζηήκαηα ρηηζκέλα ζε Drupal κε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ Ubercart θαη ησλ ηζρπξψλ 

θαηαιφγσλ θαη ησλ  πξντφλησλ ηεο: 

http://www.printcasting.com 

http://www.coco-mat.com 
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4. Ηλεκηπονικό εμπόπιο 

4.1 Ιζηοπία 

Αξρηθά, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην αλαγλσξίζηεθε σο ε δηεπθφιπλζε ειεθηξνληθψλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο φπσο ε ειεθηξνληθή αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ (EDI) θαη ε ειεθηξνληθή κεηαθνξά ρξεκάησλ (EFT). Απηέο εηζήρζεζαλ ζηα ηέιε 

ηνπ 1970 επηηξέπνληαο ζηηο επηρεηξήζεηο λα ζηέιλνπλ εκπνξηθά θπιιάδηα φπσο, παξαγγειίεο 

αγνξάο ή ειεθηξνληθή έθδνζε ηηκνινγίσλ. Η αλάπηπμε θαη απνδνρή ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ 

ησλ απηφκαησλ ηξαπεδηθψλ κεραλψλ θαη ηειεθσληθψλ θαηαζέζεσλ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 

είλαη επίζεο κνξθέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Μία αθφκα κνξθή ηνπ ήηαλ ην ζχζηεκα 

αεξνπνξηθψλ θξαηήζεσλ πνπ ηππνπνηήζεθε απφ ηελ εηαηξία Sabre ζηηο ΗΠΑ θαη ηελ 

Travicom ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην.  

Απφ ην 1990 θαη έπεηηα, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πεξηείρε επηπξφζζεηα ην ζχζηεκα 

ελδνεπηρεηξηζηαθνχ ζρεδηαζκνχ(ERP) ,ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ(data 

warehousing).  ηηο κέξεο καο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πεξηιακβάλεη ηα πάληα, απφ ηελ 

παξαγγειία ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ γηα άκεζε δηαδηθηπαθή θαηαλάισζε έσο θαη ηελ 

παξαγγειία ζπκβαηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ 

άιιεο κνξθέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  

ε εξεπλεηηθφ επίπεδν, κεγάιεο εηαηξίεο θαη νηθνλνκηθά ηδξχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

δηαδίθηπν γηα λα αληαιιάμνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ ππνβνεζνχλ εγρψξηεο θαη 

δηεζλήο εηαηξίεο.  Η αθεξαηφηεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ θξίζηκα 

δεηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

4.2 Οπιζμόρ 

Χο Ηλεκηπονικό Δμπόπιο (Η.Δ.),ή επξέσο γλσζηφ σο e-commerce, eCommerce ή e-

comm,νξίδεηαη ην εκπφξην  παξνρήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εμ 

απνζηάζεσο κε ειεθηξνληθά κέζα, βαζηδφκελν δειαδή ζηελ ειεθηξνληθή κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ, ρσξίο λα θαζίζηαηαη αλαγθαία ε θπζηθή παξνπζία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, 

πσιεηή - αγνξαζηή. Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθηπαθψλ δηαδηθαζηψλ: αλάπηπμεο , 

πξνψζεζεο, πψιεζεο ,παξάδνζεο, εμππεξέηεζεο θαη πιεξσκήο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

Σν εχξνο ησλ αληαιιαγψλ πνπ δηεμάγνληαη ειεθηξνληθά, έρεη απμεζεί αζπλήζηζηα κε ηελ 

επξεία ρξήζε ηνπ internet. 

Η ρξήζε ηνπ εκπνξίνπ δηεμάγεηαη θαη‟απηφλ ηνλ ηξφπν, παξαθηλψληαο θαη 

απνξξνθψληαο θαηλνηνκίεο ζηελ ειεθηξνληθή κεηαθνξά ρξεκαηηθψλ πφξσλ(electronic  funds 

transfer), ζηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο(supply chain management), ζην 

δηαδηθηπαθφ marketing(internet  marketing), ζηε δηεθπεξαίσζε δηαδηθηπαθψλ 

δηαδηθαζηψλ(online transaction processing) , ζηελ αληαιιαγή ειεθηξνληθψλ 

δεδνκέλσλ(electronic data interchange (EDI)), ,ζηελ θαηαγξαθή ζπζηεκάησλ 

δηνίθεζεο(inventory management) θαη ζηελ απηνκαηνπνίεζε ζπζηεκάησλ ζπγθέληξσζεο 

δεδνκέλσλ. 

4.3 Μέζα 

χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία θαη φπσο ελδεηθηηθά απαξηζκνχληαη ζ΄ απηή,  

κέζα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ δηα ησλ νπνίσλ επηρεηξείηαη απηφ, εθηφο απφ ηα δηάθνξα 

δηαθεκηζηηθά έληππα θαη θαηαιφγνπο ή δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε ΜΜΔ, ζεσξνχληαη: 
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ην ηειέθσλν, ην ξαδηφθσλν, ην εηθνλνηειέθσλν, ην βηληενηέμη (κηθξνυπνινγηζηήο θαη 

ηειενπηηθή νζφλε) κε πιεθηξνιφγην ή νζφλε ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο, ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, ε ηειενκνηνηππία θαζψο θαη ε ηειεφξαζε. 

4.4 Σαξινόμηζη ηλεκηπονικού εμποπίος με κπιηήπιο ηη θύζη ηυν 

ζςναλλαγών 

 Δπηρείξεζε –πξνο -επηρείξεζε ΗΔ (Business-to-business, B2B). Πεξηιακβάλεη ην 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ΗΔ. Πεξηιακβάλεη ηηο δηεπηρεηξεζηαθέο ζπλαιιαγέο πνπ ήδε 

πξναλαθέξζεθαλ, θαζψο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηχπνπ ειεθηξνληθήο αγνξάο κεηαμχ 

νξγαληζκψλ. 

 Δπηρείξεζε –πξνο -θαηαλαισηή ΗΔ (Business to Consumer, B2C). ε απηή ηελ 

θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη ζπλαιιαγέο ιηαληθήο πψιεζεο κε αλεμάξηεηνπο, 

κεκνλσκέλνπο θαηαλαισηέο. 

 Καηαλαισηήο –πξνο -θαηαλαισηή ΗΔ (Consumer-to-consumer, C2C). ε απηή ηελ 

θαηεγνξία ν θαηαλαισηήο πνπιά απεπζείαο ζε άιινπο θαηαλαισηέο. Παξάδεηγκα 

απνηεινχλ ηα άηνκα πνπ θάλνπλ πσιήζεηο κέζσ θαηαρσξεκέλσλ αγγειηψλ, 

δηθηπαθνί ηφπνη δεκνπξαζηψλ, φπνπ ν νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα πνπιήζεη νηηδήπνηε. 

Σέινο, πνιιά άηνκα θάλνπλ ρξήζε intranets θαη άιισλ ελδνεηαηξηθψλ δηθηχσλ γηα 

λα δηαθεκίζνπλ αληηθείκελα, πξντφληα ή ππεξεζίεο. 

 Καηαλαισηήο- πξνο-επηρείξεζε ΗΔ (Consumer-to-business, C2B). Απηή ε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλεη άηνκα πνπ πσινχλ πξντφληα ή ππεξεζίεο ζε νξγαληζκνχο, φπσο θαη 

άηνκα πνπ αλαδεηνχλ πσιεηέο, έξρνληαη ζε επαθή καδί ηνπο θαη νινθιεξψλνπλ κία 

ζπλαιιαγή. 

 Με-επηρεηξεζηαθφ ΗΔ (non-business EC). Έλαο νινέλα απμαλφκελνο αξηζκφο 

ηδξπκάησλ, φπσο πρ αθαδεκατθά ηδξχκαηα, κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί, 

ζξεζθεπηηθέο θαη θνηλσληθέο νξγαλψζεηο θιπ, θάλνπλ ρξήζε δηαθφξσλ ηχπσλ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ ηνπο, είηε ηε βειηίσζε 

ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο. 

 Γηεπηρεηξεζηαθφ Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην (Intrabusiness EC). ηελ θαηεγνξία απηή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη εζσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο κίαο επηρείξεζεο, νη νπνίεο 

ζπλήζσο δηελεξγνχληαη κέζα ζε ελδνεηαηξηθά δίθηπα θαη αθνξνχλ αληαιιαγή 

πξνηφλησλ, ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ. Σέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο είλαη πρ ε 

πψιεζε ησλ πξνηφλησλ κίαο εηαηξίαο ζηνπο ππαιιήινπο ηεο, ηα δηάθνξα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο. 
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4.5 Η πολςμοπθική θύζη ηος ηλεκηπονικού εμποπίος 

 To Μάξθεηηλγθ. Πνιιά απφ ηα ζέκαηα ηνπ παξαδνζηαθνχ κάξθεηηλγθ είλαη ζπλαθή 

κε ην online ΗΔ, γηα παξάδεηγκα, νη ζηξαηεγηθέο δηαθήκηζεο θαη ε κείσζε πνπ 

πξνθχπηεη ζην θφζηνο κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ. Κάπνηα άιια ζέκαηα αλήθνπλ ζηελ 

απνθιεηζηηθφηεηα ηνπ ΗΔ, φπσο πρ νη ζηξαηεγηθέο ηνπ online κάξθεηηλγθ θαζψο θαη 

ηα «πεξίπηεξα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο» (interactive kiosks). 

  Η Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο-Computer Science. 

 Η ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε ςπρνινγία. Η ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ είλαη ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηνπ Β2C εκπνξίνπ, ζηνλ ίδην βαζκφ 

βέβαηα πνπ είλαη θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ πσιεηψλ. Η ζρέζε κεηαμχ ηεο θνπιηνχξαο 

ησλ αηφκσλ θαη ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηελ ειεθηξνληθή αγνξά απνηειεί έλα απφ 

ηα ζέκαηα έξεπλαο ζε απηφ ην πεδίν. 

 Η Γεκφζηα Οηθνλνκία. Οη νηθνλνκηθέο αγνξέο θαη νη ηξάπεδεο απνηεινχλ ηνπο 

βαζηθνχο παίθηεο ζην ΗΔ. Δπίζεο, νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ online ζπλαιιαγψλ. Θέκαηα φπσο ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

σο ππνθαηάζηαηνπ ελφο ρξεκαηηζηεξίνπ κεηνρψλ θαη ε απάηε ζηηο online 

ζπλαιιαγέο κεηνρψλ είλαη έλα απφ ηα πνιιά παξαδείγκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

απηφλ ηνλ ηνκέα. 

 Η Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε. Σν ΗΔ δέρεηαη επηδξάζεηο απφ ηηο δηάθνξεο νηθνλνκηθέο 

δπλάκεηο θαη έρεη αλακθηζβήηεηα κεγάιν αληίθηππν ζηηο παγθφζκηεο θαη εζληθέο 

νηθνλνκίεο. Αθφκα, ζεσξίεο ηεο Μηθξννηθνλνκηθήο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπ ΗΔ, θαζψο θαη ν νηθνλνκηθφο αληίθηππνο ηνπ ΗΔ ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο. πλήζσο ε αλάπηπμε ηνπ ΗΔ ζε κία 

επηρείξεζε αλαηίζεηαη ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο. ηε 

δηθαηνδνζία ηνπ αλήθνπλ ζέκαηα φπσο ε αλάιπζε ζπζηεκάησλ, ε νινθιήξσζε 

ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο, ε εθαξκνγή, ε αζθάιεηα, ηα ζπζηήκαηα 

πιεξσκψλ. 

 Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή. Πνιινί απφ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο παξαδνζηαθήο 

ινγηζηηθήο βξίζθνληαη πίζσ απφ ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, άιιεο φρη. 

 Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε. Η δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη κεγάιε πξνζνρή. Η πνιπκνξθηθφηεηα 

πνπ ραξαθηεξίδεη ην ΗΔ, επηβάιιεη ηελ αλάπηπμε λέσλ ζεσξηψλ θαη πξνζεγγίζεσλ. 

 Δπηρεηξεζηαθή Ννκνζεζία θαη Θέκαηα Ηζηθήο. Ννκηθά δεηήκαηα θαη ζέκαηα Ηζηθήο 

δενληνινγίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ζην ΗΔ, ηδηαίηεξα ζηα πιαίζηα ηνπ 

παγθφζκηνπ Δπηρεηξείλ. Έλαο κεγάινο αξηζκφο ζρεδίσλ λφκνπ βξίζθεηαη ζε εθθξεκφηεηα θαη 

πνιιά ζέκαηα εζηθήο δενληνινγίαο βξίζθνληαη ζε άκεζε εμάξηεζε κε λνκηθά δεηήκαηα, 

φπσο είλαη ε ηδησηηθφηεηα θαη ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. 
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 Άιια. Δίλαη εθπιεθηηθή ε ζπλάθεηα ηνπ ΗΔ κε άιια επηζηεκνληθά πεδία πνπ 

ζπλαληψληαη ζηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπ ΗΔ ζε κηθξφηεξν φκσο βαζκφ, γηα 

παξάδεηγκα ε Γισζζνινγία, ε Ρνκπνηηθή, ηα πζηήκαηα Αηζζεηήξσλ (Sensory 

systems), ε Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, ε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε, ε ηαηηζηηθή, ε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε θιπ. Δθαξκνγέο ηνπ ΗΔ ζπλαληψληαη αθφκα ζηε Μεραληθή, ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο, ζηηο επηθνηλσλίεο θαη ζηνλ θιάδν ηεο ςπραγσγίαο. 

4.6 Πλεονεκηήμαηα ζε οπγανιζμούρ και επισειπήζειρ 

 Δμάπισζε ηεο αγνξάο ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο δεκηνπξγίαο, επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο, δηαλνκήο θαη 

αλάθηεζεο έληππσλ πιεξνθνξηψλ. 

 Γηαηήξεζε ρακειψλ απνζεκάησλ θαη γεληθψλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ κε ηελ 

εηζαγσγή ηεο δηνίθεζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηχπνπ pull (Just In Time). 

 Η εθαξκνγή ηνπ pull system επηηξέπεη ηελ παξαγσγή εμαηνκηθεπκέλσλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ. 

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ ηνπνζέηεζεο ελφο πξντφληνο ζηελ αγνξά θαη ηνπ ρξφλνπ 

δέζκεπζεο θεθαιαίσλ. 

 Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζηηο πξνζπάζεηεο 

αλαζρεκαηηζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (Business Process Re-

engineering-BPR). 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ηειεπηθνηλσληψλ. 

 Άιια πιενλεθηήκαηα είλαη : ε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο εηθφλαο κίαο επηρείξεζεο, ε 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, λέεο ζπλεξγαζίεο, απινπνίεζε 

δηαδηθαζηψλ, ζπκπίεζε ηνπ ρξφλνπ, αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, κείσζε ηεο 

ρξήζεο ραξηηνχ, ακεζφηεηα ζηελ πιεξνθφξεζε, κείσζε ησλ κεηαθνξηθψλ δαπαλψλ, 

αχμεζε ηεο επειημίαο. 

 

4.6.1 Πλεονεκηήμαηα για ηον καηαναλυηή 

 Σν Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαλαισηή λα δηελεξγεί αγνξέο 

θαη άιιεο ζπλαιιαγέο ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε, φπνπ θη αλ βξίζθεηαη. 

 Πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο απφ πεξηζζφηεξνπο πξνκεζεπηέο θαη γηα 

πεξηζζφηεξα πξντφληα. 

 Πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα εχξεζεο ρακειψλ ηηκψλ ζηα πξντφληα θαη ζηηο 

ππεξεζίεο θαζψο επηηξέπεη ηε γξήγνξε ζχγθξηζε ηηκψλ. 

 ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ηδηαίηεξα ζηα ςεθηαθά πξντφληα, επηηξέπεη ηελ 

άκεζε παξάδνζή ηνπο. Δπηηξέπεη ηελ γξήγνξε θαη άκεζε ιήςε 
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πιεξνθνξηψλ κέζα ζε δεπηεξφιεπηα. 

 Δπηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ζε ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο (virtual auctions). 

 Δπηηξέπεη ηελ επαθή κε άιινπο θαηαλαισηέο κέζα απφ ηηο ιεγφκελεο 

ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο (electronic communities), κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή 

ηδεψλ θαη εκπεηξηψλ. 

 Γηεπθνιχλεη ηνλ αληαγσληζκφ, κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

ηηκψλ. 

 

4.6.2 Πλεονεκηήμαηα για ηην κοινυνία 

 Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην επηηξέπεη ζε φιν θαη πεξηζζφηεξα άηνκα λα εξγάδνληαη ζην 

ζπίηη θαη λα θπθινθνξνχλ ιηγφηεξν γηα ςψληα, πεξηνξίδνληαο έηζη ηελ θίλεζε ζηνπο 

δξφκνπο θαη ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. 

 Δπηηξέπεη ηελ πψιεζε αγαζψλ ζε κεησκέλεο ηηκέο θαη έηζη ζπληειεί 

ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο ιηγφηεξν επλνεκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

 Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θαηνίθνπο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ λα 

απνιακβάλνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ αιιηψο δελ ζα ηνπο ήηαλ πξνζηηά. 

Παξάδεηγκα, ε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ε απφθηεζε δηπισκάησλ 

Παλεπηζηεκίσλ. 

 Γηεπθνιχλεη ηελ παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, φπσο ηαηξηθή 

πεξίζαιςε, εθπαίδεπζε θιπ. 

 

4.7 Σο ηλεκηπονικό εμπόπιο ζηην Δλλάδα 

Έξεπλα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ (ELTRUN) ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα ηελ ζπλνιηθή αγνξά ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (B-C) 

επηρεηξήζεσλ πξνο θαηαλαισηέο ζηελ Διιάδα θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ Διιήλσλ on-line 

θαηαλαισηψλ.  

Η πνζνηηθή έξεπλα δηεμήρζε ηελ πεξίνδν επηέκβξηνο – Οθηψβξηνο 2010 ζε 1106 

on-line Έιιελεο Καηαλαισηέο θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην εηήζην ζπλέδξην γηα 

ην «Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην θαη Internet” πνπ νξγαλψλνπλ ην Διιεληθφ Ιλζηηηνχην 

Πιεξνθνξηθήο ηεο ΔΔΓΔ θαη ην ELTRUN ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (22-23 

Ννεκβξίνπ 2010).  

Ο ηππηθφο Έιιελαο on-line θαηαλαισηήο είλαη «βαξχο» ρξήζηεο ηνπ Internet αθνχ 

ην 37% ην ρξεζηκνπνηεί πάλσ απφ 30 ψξεο ηεο εβδνκάδα. Πέξα απφ ηνπο γλσζηνχο ιφγνπο 

ρξήζεο ηνπ Internet (e-mail, αλαδήηεζε εηδήζεσλ θιπ) αξρίδνπλ θαη αλαδεηθλχνληαη θαη 

άιιεο ελδηαθέξνπζεο ρξήζεηο γηα ηνπο on-line θαηαλαισηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα κέζα 



Πτυχιακή εργασία του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων 
 

42 

 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο facebook (42%), αλάξηεζε / αλάγλσζε blogs (31%), chat / 

instant messaging (21%), ζπκκεηνρή ζε On-line ζπδεηήζεηο / forums (23%).  

Όζνλ αθνξά ηηο on-line αγνξέο επηβεβαηψζεθαλ νη γλσζηέο top θαηεγνξίεο φπνπ νη 

on-line θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ ζπρλά: hardware / software (63%), Ηιεθηξνληθά είδε (50%), 

εηζηηήξηα ηαμηδηψλ (42%), θξαηήζεηο μελνδνρείσλ (32%), βηβιία (32%). Αλαδεηθλχνληαη 

φκσο θαη λέεο ελδηαθέξνπζεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ φπσο Δίδε ζπηηηνχ θαη ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο (26%), έλδπζε θαη ππφδεζε (21%), θαιιπληηθά (10%). 

θηαγξαθψληαο ην πξνθίι ησλ on-line θαηαλαισηψλ ππάξρνπλ ζηνηρεία πςειήο 

σξηκφηεηαο αθνχ ην 50% δηαρεηξίδεηαη on-line ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ θαη ζπκκεηέρεη ηελ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (πιεξνθνξίεο θαη ζπλαιιαγέο) ελψ ην 42% πξνζπαζεί λα βξεη ζπρλά 

πιεξνθνξίεο γηα εκεξήζηεο πξνζθνξέο (κηα πνιχ ζεκαληηθή αλεξρφκελε ηάζε), ελψ δελ 

είλαη ακειεηέα ε ζπρλή εκπινθή ηνπο κε on-line δεκνπξαζίεο (16%) θαη ζέκαηα real-estate 

(16%).  

Θεσξνχκε φηη πιένλ αλαθεξφκαζηε ζε κηα ψξηκε αγνξά B-C ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

αθνχ ην 51% αγφξαζαλ on-line πάλσ απφ 5 θνξέο ην Ά εμάκελν ηνπ 2010 ελψ ν εηήζηνο 

κέζνο φξνο αμίαο αγνξψλ αλά on-line θαηαλαισηή θπκαίλεηαη ζηα €1500. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ε ζπλνιηθή αμία ησλ B-C internet αγνξψλ απφ Έιιελεο θαηαλαισηέο ζα θζάζεη ην 2010 ζην 

ζεκαληηθφ πνζφ ησλ €1,4 δηζ. (ζεκαληηθή αχμεζε 75% απφ ην €0,8 δηζ. πνπ ήηαλ ην 2009).  

Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο γηα λα αγνξάζεη έλαο θαηαλαισηήο απφ ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα είλαη επρξεζηία (76%), πνιινί θαη αζθαιείο ηξφπνη πιεξσκήο (69%) θαη κεγάιε 

γθάκα πξντφλησλ (65%). Έθπιεμε είλαη ηα ρακειά πνζνζηά ηνπ λα βξίζθεηαη ην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζηελ πξψηε ζειίδα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο (14%) θαη νη κεγάιεο 

δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο (10%), ίζσο γηαηί ε πξνζθνξά είλαη αθφκε πεξηνξηζκέλε. Βέβαηα 

ην 38% ζα αγφξαδε ζίγνπξα απφ έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα αθφκε θαη αλ δελ θάιππηε 

θάπνηνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο αλ είρε θαιέο ηηκέο ή/ θαη πξνζθνξέο, 

πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ κεγάιε αμία πνπ έρεη πιένλ ε ηηκή ζηα πξντφληα.  

Παξά ηελ ζνβαξή ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο νη Έιιελεο on-line 

θαηαλαισηέο είλαη επηθπιαθηηθνί / θαρχπνπηνη γηα ην ηη γξάθεηαη ζε απηά (51%) αθνχ κφλν 

ην 18% ζεσξεί φηη βειηηψλεηαη ε εηθφλα κηαο εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα social-

media θαη κφλν 10% επεξεάδεηαη απφ δηαθεκίζεηο εηαηξηψλ ή απφ «θίινπο» ζηα θνηλσληθά 

δίθηπα πξηλ πξαγκαηνπνηήζεη κηα on-line αγνξά. 

Η εκπηζηνζχλε γηα ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα (ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρεία γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ) βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ πηζηνπνίεζε ηνπο απφ 

αμηφπηζην αλεμάξηεην θνξέα (66%), ζηα ζεηηθά ζρφιηα απφ θίινπο (61%) θαη ζηελ ζεηηθή 

αμηνιφγεζε απφ άιινπο on-line αγνξαζηέο (55%). 

Η ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή έρεη πιένλ θζάζεη ζε πςειά επίπεδα σξηκφηεηαο θαη 

επεξεάδεη άκεζα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ on-line θαηαλαισηή ζην παξαδνζηαθφ θαλάιη. 

Μάιηζηα γηα ην 51% ησλ on-line θαηαλαισηψλ ην e-banking site είλαη ιφγνο επηινγήο 

ηξάπεδαο ελψ γηα ην 50% είλαη ε βάζε γηα λα αληηιεθζεί ηελ αμηνπηζηία ηεο ηξάπεδαο.  

Όζνλ αθνξά ην e-gambling (πρ. ζηνίρεκα, πφθεξ, θαδίλν κέζσ Internet) είλαη κηα 

κηθξή αιιά αλεξρφκελε αγνξά. Σν 31% ησλ Διιήλσλ πνπ θάλνπλ on-line ζπλαιιαγέο έρεη 

ζπκκεηάζρεη ην Ά εμάκελν ηνπ 2010 ελεξγά έζησ θαη κηα θνξά ζε παηρλίδη e-gambling (ην 
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12% κάιηζηα ζπρλά) κε ηελ ζπλνιηθή αμία ηεο αγνξάο απηήο λα αλέξρεηαη ην 2010 πεξίπνπ  

ζηα € 300 εθ.  

Γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ Internet πνπ δελ θάλνπλ on-line αγνξέο νη θχξηνη ιφγνη είλαη: 

εκπηζηνζχλε (85%), ζπλήζεηα (56%) θαη πηζησηηθή θάξηα (30%). Παξ‟ φια απηά ην 12% 

αλακέλεηαη φηη ζίγνπξα ζα μεθηλήζνπλ on-line αγνξέο ην επφκελν ρξφλν. 

Παξαθάησ βιέπνπκε ελδεηθηηθά ηέζζεξα γξαθήκαηα απφ έξεπλα ηνπ θαζεγεηή Γ. 

Γνπθίδε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Eltrun. 

Δδψ βιέπνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνλ νπνίν νη Έιιελεο θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

δηαδχθηην. 

 

σήμα 8: Λόγοι σπήζηρ Internet ηυν online καηαναλυηών 
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Δδψ βιέπνπκε ην πψο θαηαλέκνληαη νη online αγνξέο. 

 

σήμα 9: Καηανομή ηυν online αγοπών 

4.8 Αζθάλεια ζηο ηλεκηπονικό εμπόπιο 

Ο πξνβιεκαηηζκφο θαη νη αλεζπρίεο πνπ πξνθαιεί ε αζθάιεηα ζην Ηιεθηξνληθφ 

Δκπφξην κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο : 

1. ζε πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθνχο κε ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ ρξήζηε . 

2. ζε πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηφζν ησλ ζηνηρείσλ φζν θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο ζπλαιιαγήο. 

Οη κεραληζκνί αζθαιείαο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο ζε 

έλα δίθηπν, παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 Oη θσδηθνί πξφζβαζεο – passwords. 

 Οη θξππηνγξαθεκέλεο έμππλεο θάξηεο 

 Η Βηνκεηξηθή (πρ. δαθηπιηθά απνηππψκαηα) θαη 

 Σα Firewalls (δψλεο πξνζηαζίαο ή πξνζηαηεπηηθή νρχξσζε) πνπ απνηξέπνπλ ηελ 

είζνδν κε εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ ζε έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε θξππηνγξάθεζε, ν θπξηφηεξνο κεραληζκφο πνπ πξνζηαηεχεη 

ηφζν ηα ζηνηρεία φζν θαη ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηεμαγσγή κίαο ζπλαιιαγήο, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ ηδησηηθφηεηα (privacy), ηελ αθεξαηφηεηα (integrity) 

θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα (confidentiality) ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη κελπκάησλ 

θαη απνηειεί ηε βάζε γηα αξθεηά απφ ηα on-line ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, φπσο πρ ην ςεθηαθφ 

ρξήκα θαη νη ειεθηξνληθέο επηηαγέο. 
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4.8.1 Ανάλςζη κινδύνυν  

Ετθροί 

1. Πνηνο ή πνηνη είλαη νη ερζξνί καο; 

2. Ση ζθνπεχνπλ –Πνηνη είλαη νη ζθνπνί ηνπο – ηη αθξηβψο επηδηψθνπλ; 

3. Ση κέζα δηαζέηνπλ; 

Παξαζέηνπκε έλαλ θαηάινγν πηζαλψλ ερζξψλ: 

 Crackers 

 Οη Δξεπλεηέο 

 Criminals 

 Οη αληαγσληζηέο 

 Οη εηζβνιείο 

 Οπνηνζδήπνηε έρεη θπζηθή πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα 

Απειλές 

1. Γηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πξφθιεζε 

πξνβιεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

2.  Κινπή- Τπνθινπή – Απάηε 

3. Ιδηνπνίεζε – θεηεξηζκφο – Καηάρξεζε 

4. Μνιπζκέλα Γεδνκέλα 

5. Κινπή Αξρείσλ 

6. Αιινίσζε Γεδνκέλσλ ή Πεξηερνκέλνπ 

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηέο ηηο επηζέζεηο είλαη ζχλζεηεο θαη πνηθίιεο. 

Παξαζέηνπκε κεξηθνχο απφ ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο κεραληζκνχο επίζεζεο: 

 Τπνθινπή ζπλνκηιηψλ – κελπκάησλ 

 Αλάιπζε Κπθινθνξίαο 

4.8.2 Firewall και Αζθάλεια Γικηύος 

Χο «firewall – πξνζηαηεπηηθή νρχξσζε», νξίδεηαη ην ινγηζκηθφ ή ην πιηθφ 

(hardware) πνπ επηηξέπεη ζε νξηζκέλνπο εμσηεξηθνχο ρξήζηεο κε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά λα έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα πξνζηαηεπκέλν δίθηπν ή δηθηπαθφ ηφπν (site). 

ηελ ηππηθή ηνπ κνξθή, έλα ηέηνην πξνζηαηεπηηθφ ηείρνο επηηξέπεη ζηνπο έζσ λα έρνπλ 

πιήξε θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο έμσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν, ελψ 

παξαρσξεί ηελ άδεηα πξφζβαζεο εθ ησλ έμσ επηιεθηηθά, κε βάζε θσδηθνχο πξφζβαζεο, 

νλφκαηα ρξεζηψλ, δηεπζχλζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet IP address) ή Ολνκαζίεο πεξηνρψλ 

(domain name). Η ιεηηνπξγία ελφο firewall έγθεηηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ηείρνπο αλάκεζα 
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ζην δίθηπν ελφο νξγαληζκνχ (αζθαιέο-πξνζηαηεπκέλν δίθηπν) θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

πνπ απνηειεί ην δηαδίθηπν (αλαζθαιέο δίθηπν). Απηφ ην πξνζηαηεπηηθφ ηείρνο πεξηθιείεη θαη 

πξνθπιάζζεη επαίζζεηα εηαηξηθά δίθηπα απφ «αδηάθξηηα βιέκκαηα». Έλα firewall δελ είλαη 

απιψο ινγηζκηθφ ή εμνπιηζκφο, είλαη πεξηζζφηεξν κία πξνζέγγηζε ζηελ εθαξκνγή κίαο 

πνιηηηθήο αζθαιείαο. Η πνιηηηθή απηή πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο ηφζν ηηο ππεξεζίεο φζν θαη 

ηελ πξφζβαζε πνπ επηηξέπεηαη ζηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο Firewalls θαη Αζθάιεηα Γηθηχνπ.  

Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηνπο ηχπνπο Firewall: 

 Simple Traffic Logging Systems 

 IP Packet Screening Routers 

 Hardened Firewall hosts 

 Proxy Application Gateways 

ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο firewalls κπνξεί λα δηαθέξνπλ νη κεραληζκνί 

θηιηξαξίζκαηνο, φκσο φια ηα firewalls αλεμαηξέησο δηαζέηνπλ δχν βαζηθνχο κεραληζκνχο : 

- έλαλ πνπ κπινθάξεη ηελ εηζεξρφκελε θπθινθνξία 

- έλαλ πνπ επηηξέπεη ηελ εμεξρφκελε θπθινθνξία 

4.8.3 Αζθάλεια ηυν ζςναλλαγών 

Γηαθξίλνπκε ηξεηο βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ: 

- Δμπιζηεςηικόηηηα (Confidentiality). Η εκπηζηεπηηθφηεηα είλαη απαξαίηεην 

ζηνηρείν ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπ ρξήζηε (user privacy) θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

ηδησηηθψλ θαη απφξξεησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ πρ ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο 

ηνπ θάξηαο θαη ην πεξηερφκελν κίαο ζπλαιιαγήο παξακέλεη αλαιινίσην. 

- Ακεπαιόηηηα (Integrity). Αθεξαηφηεηα ζεκαίλεη απνθπγή κε εμνπζηνδνηεκέλεο 

ηξνπνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληαιιάζζνληαη θαη παξέρεηαη κέζσ ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο. 

- Έλεγσορ Αςθενηικόηηηαρ (Authentication). Η δηαδηθαζία επαιήζεπζεο ηεο 

νξζφηεηαο ηνπ ηζρπξηζκνχ ελφο ρξήζηε φηη θαηέρεη κία ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα, 

αιιά θαη ε βεβαηφηεηα φηη ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο παξέκεηλε αλαιινίσην. 

Κάπνηα ζέκαηα πνπ ζπλαξηψληαη κε ηελ αζθάιεηα είλαη : 

- Δξοςζιοδόηηζη (Authorization). Η εμνπζηνδφηεζε αθνξά ηελ εθρψξεζε 

δηθαησκάησλ απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζηνλ ρξήζηε. 

- Δξαζθάλιζη (Assurance). Ο φξνο εμαζθάιηζε αλαθέξεηαη ζηελ αίζζεζε 

εκπηζηνζχλεο φηη θάπνηνο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ή απαίηεζε επηηπγράλνληαη. 

- Μη αποποίηζη εςθύνηρ (Non repudiation). χκθσλα κε ηνλ φξν απηφ, θαλέλα απφ 

ηα ζπλαιιαζζφκελα κέξε δελ πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αξλεζεί  ζπκκεηνρή 

ηνπ ζε κία ζπλαιιαγή. 
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4.9 Μησανιζμοί αζθαλείαρ 

 

4.9.1 Κπςπηογπάθηζη 

ςμμεηπική Κπςπηογπάθηζη (Symmetric key encryption) ή Κξππηνγξάθεζε 

Ιδησηηθνχ Κιεηδηνχ (Secret key encryption). 

- Καη ηα δχν ζπλαιιαζζφκελα κέξε ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ γηα έλα θνηλφ 

κπζηηθφ θιεηδί θαη λα εμαζθαιηζζεί ε αζθαιήο κεηάδνζή ηνπ. 

- Κάζε ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηφζα κπζηηθά θιεηδηά φζα θαη ηα κέιε κε ηα νπνία 

ζπλαιιάζζεηαη. 

- Γελ ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε γηα απζεληηθφηεηα, γηαηί δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί ε 

ηαπηφηεηα ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δχν άηνκα θαηέρνπλ ην ίδην 

θιεηδί, ηφηε θαη νη δχν κπνξνχλ λα θξππηνγξαθήζνπλ θάπνην κήλπκα θαη λα ηζρπξηζηνχλ φηη 

ην έζηεηιε ην άιιν άηνκν. Καηά ζπλέπεηα, ε κε-απνπνίεζε ηεο επζχλεο γηα ηελ απνζηνιή 

ελφο κελχκαηνο, θαζίζηαηαη θαη απηή αδχλαηε. Σν πξφβιεκα απηφ επηιχεηαη κε ηελ 

θξππηνγξάθεζε δεκνζίνπ θιεηδηνχ ή αζχκκεηξε θξππηνγξάθεζε. 

Αζύμμεηπη Κπςπηογπάθηζη (Asymmetric key encryption) ή Κξππηνγξάθεζε 

Γεκνζίνπ Κιεηδηνχ (Public key encryption). Η θξππηνγξάθεζε δεκνζίνπ θιεηδηνχ βαζίδεηαη 

ζε έλα δεχγνο θιεηδηψλ εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη δεκφζηα γλσζηφ, ελψ ην άιιν είλαη 

ηδησηηθφ. ηελ θξππηνγξάθεζε δεκνζίνπ θιεηδηνχ νηηδήπνηε θξππηνγξαθείηαη κε ην έλα 

θιεηδί, κπνξεί λα απνθξππηνγξαθεζεί ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ην άιιν θιεηδί. Σν θχξην 

πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεη ε θξππηνγξάθεζε δεκνζίνπ θιεηδηνχ είλαη ε απμεκέλε 

αζθάιεηα πνπ παξέρεη. Η θξππηνγξάθεζε δεκνζίνπ θιεηδηνχ ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα ην 

Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην γηα ηνπο εμήο ιφγνπο : 

-  Δμαζθαιίδεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηνπ κελχκαηνο. 

- Παξέρεη πην επέιηθηα κέζα ειέγρνπ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ (authentication). 

- Τπνζηεξίδεη ςεθηαθέο ππνγξαθέο (αθεξαηφηεηα κελχκαηνο) 

Αλγόριθμοι κρσπτογράυησης 

1. DES – Data Encryption Standard. Δίλαη έλα ζψκα θξππηνγξαθηθψλ εληνιψλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ IBM θαη πήξε έγθξηζε απφ ηελ Ακεξηθάληθε θπβέξλεζε ην 

1977. Υξεζηκνπνηεί έλα 56-bit θιεηδί θαη ρξεζηκνπνηεί κία νκάδα απφ 64 bits. Δίλαη 

ζρεηηθά γξήγνξνο αιγφξηζκνο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θξππηνγξάθεζε κεγάινπ 

φγθνπ δεδνκέλσλ ηαπηφρξνλα. 

2. Triple DES. Βαζίδεηαη ζηνλ DES αιγφξηζκν. Κξππηνγξαθεί κία νκάδα δεδνκέλσλ 

ηξεηο θνξέο, κε ηξία δηαθνξεηηθά θιεηδηά. Έρεη πξνηαζεί ζαλ ελαιιαθηηθή ιχζε αληί 

ηνπ DES, γηαηί ππνζηεξίδεηαη φηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρεη γίλεη πην εχθνιν θαη πην 

γξήγνξν ην „ζπάζηκν‟ ηνπ DES αιγφξηζκνπ. 

3. RC2 θαη RC4. ρεδηάζηεθαλ απφ ηνλ Ron Rivest (απφ εθεί πξνέξρεηαη ην R ζηελ 

RSA Data Security Inc). Παξέρνπλ πνηθηιία σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ θιεηδηνχ 

θξππηνγξάθεζεο, γηα πνιχ γξήγνξε θαη κεγάινπ φγθνπ θξππηνγξάθεζε. Οη δχν 

απηνί αιγφξηζκνη ζεσξνχληαη ιίγν πην γξήγνξνη απφ ηνλ DES θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ 
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αθφκα πην αζθαιείο εάλ επηιέμνπκε κεγαιχηεξν κήθνο θιεηδηνχ. Ο αιγφξηζκνο RC2 

απνηειεί κία νκάδα (block) θξππηνγξάθεζεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

ζέζε ηνπ DES. Ο RC4 είλαη έλα «ξεχκα» (stream) ςεθίσλ θξππηνγξάθεζεο θαη 

ζεσξείηαη πεξίπνπ 10 θνξέο πην γξήγνξνο απφ ηνλ DES. 

4. IDEA. Ο International Data Encryption Algorithm δεκηνπξγήζεθε ην 1991 θαη 

ζρεδηάζηεθε γηα λα είλαη ηθαλφο γηα πξαγκαηνπνίεζε ππνινγηζκψλ ζην ινγηζκηθφ. 

Πξνζθέξεη πνιχ δπλαηή θξππηνγξάθεζε, ρξεζηκνπνηψληαο έλα 128-bit θιεηδί. 

5. RSA. Ολνκάζηεθε έηζη απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ηνπ, Rivest, Shamir, θαη Adelman. Δίλαη 

έλαο αιγφξηζκνο «δεκφζηνπ θιεηδηνχ» (public key) ν νπνίνο ππνζηεξίδεη κία πνηθηιία 

κήθνπο θιεηδηψλ, θαζψο επίζεο πνηθηιία φζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ 

θεηκέλνπ πξνο θξππηνγξάθεζε. Σν απιφ block θεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν 

απφ ην κήθνο ηνπ θιεηδηνχ. Σν ζπλεζηζκέλν κήθνο θιεηδηνχ είλαη 512 bits. 

6. Diffie-Hellman. Απνηειεί ην παιαηφηεξν ζχζηεκα θξππηνγξαθίαο «δεκνζίνπ 

θιεηδηνχ» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα. Γελ ππνζηεξίδεη θξππηνγξάθεζε ή ςεθηαθέο 

ππνγξαθέο. Σν ζχζηεκα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα επηηξέπεη ζηηο δχν πιεπξέο λα 

ζπκθσλνχλ κε ηε ρξήζε ελφο θαηαλεκεκέλνπ θιεηδηνχ (shared key), αθφκα θαη εάλ 

ην κφλν πνχ θάλνπλ είλαη λα αληαιιάζζνπλ κελχκαηα δεκνζίσο. 

7. DSA. Ο Digital Signature Algorithm ζρεδηάζηεθε απφ ηελ NIST θαη ζηεξίρζεθε 

πάλσ ζε απηφ πνπ απνθαιείηαη El Gamal αιγφξηζκνο. Σν ζρήκα ησλ ππνγξαθψλ 

ρξεζηκνπνηεί ην ίδην είδνο θιεηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ν Difflie-Hellman 

αιγφξηζκνο θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ππνγξαθέο πην γξήγνξα απφ ηνλ RSA. 

Έρνληαο πξνσζεζεί απφ ηελ NIST σο έλα DSS ζχζηεκα, ην Digital Signature 

Standard, παξφιε ηελ απνδνρή ηνπ, απέρεη αθφκα πνιχ απφ ην λα παξέρεη ζηγνπξηά. 

4.9.2 Φηθιακή ςπογπαθή – Φηθιακά πιζηοποιηηικά 

Η ςεθηαθή ππνγξαθή απνηειεί έλαλ θξππηνγξαθηθφ κεραληζκφ ν νπνίνο επηηειεί 

ηελ ίδηα ιεηηνπξγία φπσο νη γξαπηέο ππνγξαθέο, δειαδή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απφδεημε 

ηεο απζεληηθφηεηαο ηνπ απνζηνιέα εθαξκφδνληαο ηελ θξππηνγξάθεζε δεκνζίνπ θιεηδηνχ 

αληίζηξνθα. 

Έλα ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε κία ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε 

δήισζε πνπ εθδίδεηαη απφ κία αξρή πηζηνπνίεζεο πνπ ηπγράλεη δεκφζηαο εκπηζηνζχλεο 

(Έκπηζηε Σξίηε Οληφηεηα-(ΔΣΟ) (Trusted third party certificate Authority –CA). Έλα 

ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία φπσο : 

- Σν φλνκα ηνπ θαηφρνπ, 

-  Έλαλ ζεηξηαθφ αξηζκφ, 

- Σα δεκφζηα θιεηδηά ηνπ θαηφρνπ (έλα γηα κπζηηθή αληαιιαγή θιεηδηνχ σο 

απνδνρέα θαη έλα γηα ςεθηαθή ππνγξαθή σο απνζηνιέα) 

-  Σνλ ηχπν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ (θάηνρνο θάξηαο, έκπνξνο, ή πχιε πιεξσκήο), 

- Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, 

-  Σελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο. 
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4.10 Ππόηςπα αζθαλείαρ ηλεκηπονικών πληπυμών 

Παξά ηελ χπαξμε αξθεηά ηζρπξψλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ κε 

πηζησηηθέο θάξηεο, δελ έρεη αλαπηπρζεί αθφκα θάπνην θνηλφ πξφηππν πνπ λα ηνπο επηηξέπεη 

λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Παξφια απηά, ππάξρνπλ ήδε δχν ζεκαληηθά πξφηππα ππφ 

αλάπηπμε, ηα νπνία αλακέλεηαη φηη ζα θαηαζηήζνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ πην εχθνιε θαη είλαη ην SSL (Secure Socket Layer) θαη ην SET, πνπ βαζίδεηαη 

ζην SSL. 

Πξσηφθνιιν  SSL (Secure Socket Layer).  Σν πξσηφθνιιν απηφ είλαη έλα 

πξσηφθνιιν γεληθήο ρξήζεο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο θαη ην 

νπνίν παξέρεη αζθάιεηα θαη δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ. 

Σν πξσηφθνιιν SET. Σν SET – Secure Electronic Transactions, ζρεδηάζηεθε θαη 

αλαπηχρζεθε αξρηθά απφ ηε Visa θαη ηε MasterCard ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1996 θαη έθηνηε 

αλαπηχζζεηαη. ην θνλζφξηζηνπκ ηνπ SET ζπκκεηέρνπλ νη εηαηξείεο Microsoft, Netscape, 

GTE, IBM, SAIC, Terisa Systems θαη VeriSign. To SET, ην νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλν πάλσ 

ζην πξσηφθνιιν SSL, απνηειεί έλα εηδηθά ζρεδηαζκέλν πξσηφθνιιν γηα ηελ δηελέξγεηα 

θξππηνγξαθεκέλσλ πιεξσκψλ κε ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ κέζσ Internet θαη άιισλ 

αλνηθηψλ δηθηχσλ. Σν SET βαζίδεηαη ζηε ρξήζε θξππηνγξάθεζεο δεκνζίνπ θιεηδηνχ θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηα ιεγφκελα “ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά” γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε κία ζπλαιιαγή. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά απνηεινχλ ηερλνινγία ηεο RSA 

Data Security. Σν πξσηφθνιιν απηφ ηθαλνπνηεί φιεο ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ φπσο θαη ην SSL, δειαδή  ηνλ έιεγρν ηεο 

απζεληηθφηεηαο ηνπ πειάηε θαη ηνπ εκπφξνπ, κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ θαη 

ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ νη Αξρέο Πηζηνπνίεζεο, ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ κε ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ κελπκάησλ, ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ κε ηε 

ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ, ηελ κε-απνπνίεζε επζχλεο εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηε ζπλαιιαγή, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηα-ιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ινγηζκηθψλ 

πνπ ππνζηεξίδνπλ απηφ ην πξσηφθνιιν. Δπηπξφζζεηα ην SET πξνζδηνξίδεη ηε κνξθή ηνπ 

κελχκαηνο, ηνπ ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ θαζψο θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο αληαιιαγήο ησλ 

κελπκάησλ Σν SET απνηειεί ζεσξεηηθά έλα ηέιεην πξσηφθνιιν. 

Σν πξσηφθνιιν JEPI . Σν JEPI – Joint Electronic Payments Initiative, αλαπηχρζεθε 

απφ ηελ Commerce Net θαη ηνWorld Wide Web Consortium. Σν Jedi απνηειεί κία 

πξνζπάζεηα γηα πξνηππνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κεραληζκψλ πιεξσκψλ, πξσηνθφιισλ 

θαη κεηαθνξάο. 
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5. Τλοποίηζη 

5.1 Δγκαηάζηαζη ηος Drupal 

Η αξρή είλαη ην ήκηζπ ηνπ παληφο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ινηπφλ ην θνκκάηη ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ Drupal ψζηε λα απνθχγνπκε ηπρψλ πξνβιήκαηα θαη ζα εγγπάηαη ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

 Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη λα ζηήζεη θάπνηνο ην site ηνπ. Ο έλαο είλαη λα έρεη θάπνηνο 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζε ηνπηθφ server, θαη ν άιινο είλαη ζε έλα online server. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή επηιέρζεθε ν δεχηεξνο ηξφπνο, ηνπ Online server δειαδή. ην 

δήηεκα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Drupal δελ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζην αλ ή ηζηνζειίδα 

θηινμελείηαη ζε έλα ηνπηθφ server ή ζε έλα δηαδπθηηαθφ server.  Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη 

Βήκα βήκα, ν ζσζηφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ Drupal. 

 

σήμα 10: Απσική ζελίδα ηος drupal.org 

Σν πξψην βήκα είλαη λα θαηεβάζεηε, λα εγθαηαζηήζεηε, θαη λα πξνζαξκφζεηε ην 

Drupal. Κάλνπκε θιηθ απφ ηελ αξρηθή ζειίδα (http://drupal.org) γηα άκεζε ιήςε ηεο 

ηειεπηαίαο έθδνζεο ηνπ Drupal, ή λα πεξηεγεζείηε ζην http://drupal.org/project/drupal γηα λα 

ειέγμεηε φιεο ηηο δηαζέζηκεο εθδφζεηο. Δδψ ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε 6.x έθδνζε ηνπ 

Drupal. Σν αξρείν εγθαηάζηαζεο είλαη  έλα ζπκπηεζκέλν αξρείν κε ην κνξθή drupal-

6.x.tag.gz. Δάλ είζηε ρξήζηεο Linux ή Mac κπνξείηε ακέζσο αλνίμεηε ην αξρείν, αιιά αλ 

ρξεζηκνπνηείηε ηα Windows κπνξεί λα ρξεηαζηείηε έλα πξφγξακκα φπσο ην 7-Zip 

(http://www.7-zip.org). 
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σήμα 11: Downloading Drupal 

Η απνζπκπίεζε ηνπ αξρείνπ ζα δεκηνπξγήζεη έλα θάθειν Drupal 6.x- ζηνλ 

ππνινγηζηή ζαο. Δάλ επηιέμεηε απηφ ην θάθειν, ζα δείηε φηη έρεη πεξηζζφηεξνπο θαθέινπο ζε 

απηφ θαη φηη πεξηέρεη φια ηα αξρεία ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Drupal. 

 

σήμα 12: Αποζςμπίεζη ηος Drupal απσείος 

Δάλ εξγάδεζηε ζε έλαλ ηνπηθφ server, αληηγξάςηε ην θάθειν ζην c :/ XAMPP / 

htdocs. Αλ ρξεζηκνπνηείηε κηα ππεξεζία θηινμελίαο ηζηνηφπσλ, ζα πξέπεη λα αλεβάζεηε ηα 

αξρεία ζηνλ απνκαθξπζκέλν δηαθνκηζηή, ρξεζηκνπνηψληαο κηα Ftp εθαξκνγή φπσο FileZilla 

(http://filezilla-project.org). 

 

Αλ πάηε ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη λα επηιέμεηε ηνλ πξνεπηιεγκέλν θάθειν 

εγθαηάζηαζεο ηνπ Drupal καο, ζα βξείηε κφλν έλα αξρείν , κε ην φλνκα default.settings.php. 

Αληηγξάςηε απηφ ην αξρείν settings.php θαη ζπκεζείηε λα κελ δηαγξάςεηε ην αξρηθφ αξρείν, 
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επεηδή ρξεηαδφκαζηε θαη ηα δχν αξρεία γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Drupal. Απνδηαιέμηε ην 

κφλν γηα αλάγλσζε ηδηνθηεζία ηνπ αξρείν settings.php αλ εξγάδεζηε ζε ηνπηθφ επίπεδν, ή λα 

αιιάμεηε ηα δηθαηψκαηα γηα 666 κε ην δηαρεηξηζηή αξρείσλ, αλ ρξεζηκνπνηείηε κηα ππεξεζία 

θηινμελίαο, έηζη ψζηε ην αξρείν λα  είλαη εγγξάςηκν εγθαηάζηαζεο γηα ην Drupal. Σψξα, 

ήξζε ε ψξα γηα δξάζε! Ξεθηλά ε εγθαηάζηαζε! Μεηαβείηε ζην θάθειν ξίδαο ηνπ ζαο 

εγθαηάζηαζε. Θα δείηε ηελ πξψηε νζφλε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Drupal. 

 

σήμα 13: Δγκαηάζηαζη ηος Drupal 

Δπηιέμηε Δγθαηάζηαζε Drupal ζηα Αγγιηθά. Δάλ ζέιεηε λα εγθαηαζηήζεηε ην Drupal 

ζε κηα άιιε γιψζζα, πξέπεη πξψηα λα θαηεβάζεηε ην θαηάιιειν παθέην γιψζζαο απφ 

Drupal.org θαη αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο. Τπάξρεη κηα πηζαλφηεηα λα αληηκεησπηζηεί  έλα 

κήλπκα ιάζνπο ζε απηφ ην ζηάδην. Παξνπζηάδεηαη φηαλ ην  register_globals είλαη 

ελεξγνπνηεκέλν. 
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σήμα 14: Ππόβλημα καηά ηην εγκαηάζηαζη 

Απηφ απνηειεί θίλδπλν αζθάιεηαο γηα ηελ ηζηνζειίδα ζαο θαη πξέπεη λα ιπζεί πξηλ 

ζπλερίζεηε. Μήπσο ελλνείηε: You have to create a file named php.ini in your root folder and 

add the following line: register_globals = Off Θα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε έλα αξρείν κε 

φλνκα php.ini ζηνλ ξηδηθφ θάθειν ζαο θαη πξνζζέζηε ηελ αθφινπζε γξακκή: register_globals 

= offΑπηφ απελεξγνπνηεί ην register_globals θαη ηψξα κπνξείηε λα ζπλερίζεηε κε αζθάιεηα. 

Δάλ απηφ δελ ιεηηνπξγεί, κπνξεί λα κελ έρεηε αξθεηά πξνλφκηα ζην ινγαξηαζκφ θηινμελίαο 

ζαο θαη ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ παξνρέα ζαο γηα λα ην θηηάμεη. 
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σήμα 15: Διζαγυγή ζηοισείυν ζηην Βάζη δεδομένυν ηος Drupal 

Σν Drupal πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο επηβεβαηψλεη φηη ην ζχζηεκά ζαο πιεξεί φιεο 

ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο, θαη ηφηε ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ επφκελε νζφλε. Δθεί, ζα έρεηε λα 

γξάςεηε ην φλνκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο πνπ έρεηε 

εηζάγεη θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Κάληε θιηθ ζην Απνζήθεπζε θαη ζπλέρεηα 

θαη ζα δείηε ηε γξακκή πξνφδνπ εγθαηάζηαζεο. Όηαλ έρνπλ εγθαηαζηαζεί φια ηα αξρεία, 

ήξζε ε ψξα γηα ηε βαζηθή νζφλε δηακφξθσζεο. 
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σήμα 16: Ππόοδορ εγκαηάζηαζηρ 

Δδψ, ζα πξέπεη λα εηζάγεηε ην φλνκα ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηελ θχξηα δηεχζπλζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκίνπ ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

σήμα 17: Διζαγυγή ζηοισείυν ηος καηαζηήμαηορ 

ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε ην ινγαξηαζκφ δηαρεηξηζηή. Ο 

δηαρεηξηζηήο είλαη έλαο «ζνχπεξ ρξήζηεο "ν νπνίνο έρεη φια ηα πξνλφκηα θαη έρεη πξφζβαζε 

ζε θάζε ιεηηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο ζαο. Θα πξέπεη λα ιάβεηε ηα δηαπηζηεπηήξηα δηαρεηξηζηή 

ζε αζθαιέο κέξνο. Δάλ ηα ράζεηε, είλαη είλαη δπλαηφλ λα ράζεηε ηνλ έιεγρν ηεο ηζηνζειίδαο 

ζαο. Δηζάγεηε ην φλνκα ηνπ δηαρεηξηζηή, ηε δηεχζπλζε e-mail θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο. ην 
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ηειεπηαίν ηκήκα ηεο ζειίδαο, πξέπεη λα επηιέμεηε ηε δψλε ψξαο, λα απνθαζίζεη αλ ζέιεηε 

θαζαξέο Γηεπζχλζεηο URL ελεξγνπνηεκέλεο ή απελεξγνπνηεκέλεο  (επηηξέπνληαο θαζαξά 

URL θάλεη ην Drupal λα δεκηνπξγήζνπλ κηθξφηεξα θαη πεξηζζφηεξα κεραλή αλαδήηεζεο 

θηιηθή URL), θαη λα επηιέμεηε αλ ην ζχζηεκά ζαο ζα ειέγρεη γηα ελεκεξψζεηο απηφκαηα. 

Γηαθνκηζηέο IIS ρξεηάδεηαη επηπιένλ κνλάδα γηα ηε δεκηνπξγία θαζαξψλ δηεπζχλζεσλ URL. 

γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, δηαβάζηε http://drupal.org/node/3854. Κάληε θιηθ ζην 

Απνζήθεπζε θαη ζπλέρεηα θαη ηειεηψζαηε! ε πξψηε ηζηνζειίδα ζε Drupal είλαη έηνηκε. 

 

σήμα 18: ςμπλήπυζη βαζικών πεδίυν πεδίυν ηην ολοκλήπυζη εγκαηάζηαζηρ 

 

 

σήμα 19: Ολοκλήπυζη διαδικαζίαρ εγκαηάζηαζηρ 
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5.2 Δγκαηάζηαζη modules 

5.2.1 Γενικά 

Σψξα έρνπκε κηα ιεηηνπξγηθή ηζηνζειίδα ηνπ Drupal. Όκσο ε εκθάληζε ηεο θαη νη 

δπλαηφηεηέο ηεο απέρνπλ πνιχ απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα πνπ ζθνπεχνπκε λα 

θηηάμνπκε. 

 

σήμα 20: Απσική ζελίδα ηος Drupal site αμέζυρ μεηά ηην εγκαηάζηαζη 

 

Γηα ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηήζνπκε ην Ubercart, δελ 

κπνξνχκε φκσο λα πξνρσξήζνπκε ακέζσο ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ. Πξψηα πξέπεη λα 

εγθαηαζηήζνπκε κεξηθά modules (αξζξψκαηα) ηνπ Drupal, δειαδή κέξε ηνπ Drupal πνπ δελ 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ ππξήλα, θαη δεκηνπξγνχληαη απφ κεκνλσκέλεο εηαηξείεο ή 

πξνγξακκαηηζηέο. Πξνζζέηνπλ επηπιένλ ιεηηνπξγηθφηεηα ζην Drupal ή ζα εληζρχζνπλ ηελ 

ππάξρνπζα ιεηηνπξγηθφηεηα. Μπνξείηε λα δείηε κηα πιήξε ιίζηα φισλ ησλ δηαζέζηκσλ 

αξζσκάησλ ηνπ Drupal  ζην http://drupal.org/project/Modules. 

Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε ηελ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ησλ modules πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε θαη ηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο πνπ ρξεηάζηεθε λα θάλνπκε ζην θαζέλα.  

5.2.2 Γιαδικαζία εγκαηάζηαζηρ module 

Θα δνχκε ηψξα αλαιπηηθά ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε γηα λα θαηεβάζνπκε θαη 

λα εγθαηαζηήζνπκε ηα modules. Γηα λα εγθαηαζηήζνπκε φια απηά ηα modules, πξψηα 

κπαίλνπκε ζηελ επίζεκεε ηζηνζειίδα ηνπ Drupal θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ  

http://drupal.org/project/Modules. 



Πτυχιακή εργασία του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων 
 

58 

 

 

σήμα 21: Απσική ζελίδα ηυν modules 

ηε ζπλέρεηα παηάκε φπσο δείρλνπκε ζηελ παξαπάλσ εηθφλα ζηελ επηινγή modules. 

Μεηά καο εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ ζειίδα ζηελ νπνία κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε 

νπνηνδήπνηε module είλαη απαξαίηεην γηα θάζε ηζηνζειίδα. ην παξάδεηγκά καο 

θαηεβάδνπκε ην token έλα ρξήζηκν module πνπ ζα εμεγήζνπκε αξγφηεξα ηη θάλεη. 

 

σήμα 22: Παπάδειγμα αποθήκεςζηρ ενόρ module 

Aθνχ ινηπφλ βξνχκε ην module πνπ ρξεηαδφκαζηε παηάκε ζηελ επηινγή πνπ 

θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ θσηνγξαθία θαη απνζεθεχνπκε ην αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή καο. 
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σήμα 23: Παπάδειγμα downloading ενόρ module 

ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζακε ηνπο θαθέινπο sites / all / modules, ζην server καο. 

Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο. Ο έλαο είλαη κέζσ ηνπ Putty θαη ν άιινο πνπ εκείο 

πξνηηκίζακε, κέζσ ελφο πην θηιηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ FileZilla. ηελ επφκελε εηθφλα 

θαίλεηαη ν θάθεινο πνπ δεκηνπξγήζακε κε ηα modules, ηα νπνία αθνχ θαηεβάδνπκε φπσο 

δείμακε πην πάλσ, ηα απνζπκπηέδνπκε θαη ηα αληηγξάθνπκε ζηνλ θάθιεν ησλ modules. 
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σήμα 24: Δικόνα από ηον filezilla καηά ηην εγκαηάζηαζη ενόρ module 

Έηζη αθνχ νινθιεξψζνπκε ηελ αληηγξαθή πεγαίλνπκε ζηελ ηζηνζειίδα καο θαη 

θάλνπκε κία αλαλέσζε θαη είκαζηε έηνηκνη λα δνχκε ην λέν καο module. Γηα λα δνχκε ηα 

εγθαηαζηεκέλα modules επηιέγνπκε Site building  Modules List, φπνπ παξνπζηάδεηαη 

κία ιίζηα κε φια ηα modules.  

 

σήμα 25: Γιαδπομή πος ακολοςθούμε για να πάμε ζηην ζελίδα ηυν modules 

ε απηή θαίλεηαη θαη αλ θάπνην module είλαη ελεξγνπνηεκέλν θαη αλ πιεξνχληαη νη 

απαηηήζεηο πνπ έρεη, νη νπνίεο είλαη ε χπαξμε θαη ε ελεξγνπνίεζε άιισλ modules. 
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σήμα 26: Ρςθμίζειρ ενόρ module 

Απηά είλαη θαηεγνξηνπνηεκέλα αλάινγα κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Αθφκα θαη 

κία λέα εγθαηάζηαζε ηνπ Drupal πεξηέρεη πνιιά modules, αθνχ φιν ην CMS είλαη θηηαγκέλν 

κε ηελ ινγηθή ησλ plugins. 

5.2.3 Δγκαηάζηαζη theme 

Σν πξψην πξάγκα πνπ εγθαηαζηήζακε ήηαλ ην theme γηα λα αιιάμνπκε ηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο ηεο ζειίδαο. Μεηά ηελ αληηγξαθή ηνπ ζηνλ θαηάιιειν θάθειν, επηιέγνπκε απφ 

ην κελνχ Site building ηελ επηινγή Themes  List. 

 

σήμα 27: Γιαδπομή πος ακολοςθούμε για να πάμε ζηα themes 

Απηφ παξνπζηάδεη κία ζειίδα κε φια ηα εγθαηαζηεκέλα themes. Απφ απηή ηελ ιίζηα 

επηιέγνπκε ην Admire Grunge, θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Default θαη παηάκε ην θνπκπί Save 

configuration. 
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σήμα 28: Δπιλογή ηος θέμαηορ ηηρ ιζηοζελίδαρ μαρ 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ε ζειίδα ρξεζηκνπνηεί ηελ εκθαλίδεη πνπ νξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν 

theme. Γηα παξαπέξα ξπζκίζεηο ηνπ theme κπνξνχκε λα θάλνπκε θιηθ ζην tab configure, 

φπνπ εκθαλίδνληαη νη επηινγέο πνπ είλαη ζπζρεηηζκέλεο κε απηφ. Υξεηάζηεθε απφ ηελ νκάδα 

επηινγψλ Toggle display λα απελεξγνπνηήζνπκε ηελ επηινγή Site Slogan. 
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σήμα 29: Ρςθμίζειρ ηος θέμαηορ 

Με ην θνπκπί Save configuration απνζεθεχνπκε ηηο ξπζκίζεηο καο. 

5.2.4 Βαζικά Modules πος σπηζιμοποιήθηκαν για ηην δημιοςπγία ηος καηαζηήμαηορ 

Παξαθάησ ζα θάλνπκε κηα κηθξή παξνπζίαζε ησλ πην βαζηθψλ modules πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο. Σα ζπγθεθξηκέλα modules καο 

βνήζεζαλ πνιχ ζηελ νινθιήξσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαζψο θαη ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. 

Κάλνπκε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ζε ηη ρξεζηκεχεη ην θαζέλα θαη δείρλνπκε θαη ηελ ζειίδα κε 

ηηο ξπζκίζεηο ηνπ θαζελφο. 

CKEditor 

Σν Drupal δελ ππνζηεξίδεη εηζαγσγή κνξθνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ, θαη γηα απηφλ ηνλ 

ιφγν ρξεηαζηήθακε έλαλ επηπιένλ editor, ηνλ CKEditor. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 

κπνξνχκε λα πεηξάμνπκε απφ ηηο επηινγέο ηνπ ηα profile γηα θάζε ρξήζηε. Αξρηθά ππάξρνπλ 

δχν profile, ηα Default θαη Advanced πνπ θαζνξίδνπλ πσο ζα ζπκπεξηθέξεηαη ν editor γηα 

ηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ θάλεη login θαη ηνπο αλψλπκνπο ρξήζηεο. 
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σήμα 30: CKEditor module 

Αλ ζέινπκε κπνξνχκε λα πεηξάμνπκε ηηο επηινγέο γηα ην θάζε πξνθίι παηψληαο ην 

αληίζηνηρν θνπκπί edit. 

CCk 

Απηφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ module γηα ην Drupal. Δπηηξέπεη ζην ρξήζηε λα 

δεκηνπξγήζεη λένπο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ θαη λα πξνζζέηεη λέα πεδία ζε πθηζηάκελνπο 

ηχπνπο πεξηερνκέλνπ, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν δηεπαθή ηνπ δηαρεηξηζηή, ρσξίο ηελ αλάγθε γηα 

γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ. Η ζειίδα απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη http://drupal.org/project/cck. 

 

σήμα 31: CCk module 

http://drupal.org/project/cck
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Filefield 

Απηή ε ελφηεηα είλαη έλα add-on γηα CCK. Γεκηνπξγεί έλα πεδίν γηα απηφ ην αξρείν 

πξνζζήθεο. Η ζειίδα απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη http://drupal.org/project/filefield. 

ImageField 

Απηή ε ελφηεηα είλαη επίζεο έλα add-on γηα CCK. Γεκηνπξγεί έλα πεδίν εηθφλαο. Η 

ζειίδα απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη http://drupal.org/project/imagefield. 

ImageAPI και ImageAPI GD2 

ImageAPI ρξεζηκνπνηεί GD2 εηθφλα ηεο PHP ρεηξηζκφ βηβιηνζήθε. Δίλαη εμαηξεηηθά 

ρξήζηκν, γηαηί καο επηηξέπεη λα θάλνπκε βαζηθέο ελέξγεηεο, φπσο ε αιιαγή κεγέζνπο, 

πεξηζηξνθή, πξνζζήθε πδαηνγξαθεκάησλ, θαιιηέξγεηα, ή κεηαηξνπή ζε άιιε κνξθή 

θαηεπζείαλ απφ ηνλ browser. Πξέπεη λα επελδχζνπκε ζε κηα εθαξκνγή επεμεξγαζίαο εηθφλαο. 

Η ζειίδα απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη http://drupal.org/project/imageapi. 

 

σήμα 32: Image Api module 

ImageCache 

Η ελφηεηα απηή καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε πξφηππα πξνθαζνξηζκέλα γηα 

εηθφλεο. Ubercart ImageCache ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ξπζκίζεηε φιεο ηηο εηθφλεο ησλ 

πξντφλησλ πνπ ζα αλεβάζεηε ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνθαζνξηζκέλεο δηαζηάζεηο θαη δεκηνπξγεί 

δπλακηθά ηα αξρεία γηα ηνλ θαηάινγν ησλ πξντφλησλ, κηθξνγξαθίεο, θαη θσηνγξαθίεο γηα ην 

θαιάζη αγνξψλ. Η ζειίδα απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη http://drupal.org/project/imagecache. 

http://drupal.org/project/filefield
http://drupal.org/project/imagefield
http://drupal.org/project/imageapi
http://drupal.org/project/imagecache
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σήμα 33: Imagecache module 

Thickbox 

Απηή ε ελφηεηα θέξλεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο jQuery plugin Thickbox 

(http://jquery.com/demo/thickbox) γηα ην Drupal. Κάλνληαο θιηθ ζε κηα εηθφλα θνξηψλεη ην 

πιήξεο κέγεζνο ηεο ζε έλα λέν επίπεδν, ρσξίο ηελ επαλαθφξησζε νιφθιεξεο ηε ζειίδαο. 

Παξέρεη απηφκαηε νινθιήξσζε κε φιεο ηηο παξαπάλσ ελφηεηεο. Η ζειίδα απηήο ηεο 

ελφηεηαο είλαη http://drupal.org/project/thickbox. 

 

σήμα 34Thickbox module 

 

Google Analytics 

Η ελφηεηα απηή πξνζζέηεη ην Google Analytics web statistics ιχζε γηα ηελ 

ηζηνζειίδα ζαο. Γελ είλαη κφλν γηα λα ζπιιέγεη ζηαηηζηηθά γεληθά, φπσο αξηζκφο ησλ 

επηζθεπηψλ, πην δεκνθηιείο ζειίδεο, ή πνζνζηφ αλαπήδεζεο, αιιά παξαθνινπζεί θαη 
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ζηνηρεία ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζηνηρείνπ. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη 

παξαθνινχζεζεο Analytics είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν πνπ ζαο βνεζά λα αλαιχζεηε 

ηελ απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ. Η ζειίδα 

απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη http://drupal.org/project/google_analytics. 

 

σήμα 35: Google analytics module 

Views: Απηή ε ελφηεηα παξέρεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ ηζηνηφπνπ κηα δηαδηθηπαθή 

δηεπαθή πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο. 

Παξαθάησ ζα δνχκε κεξηθνχο δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πξνβνιέο, 

φπσο ε δεκηνπξγία πξνζαξκνζκέλεο ιίζηαο ησλ πξντφλησλ καο θαη πξνζαξκνζκέλεο 

ιεηηνπξγίεο, φπσο up-selling θαη ζηαπξνεηδψλ πσιήζεσλ. Η ζειίδα απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη 

http://drupal.org/project/views. 

http://drupal.org/project/google_analytics
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σήμα 36: Views module 

5.3 Δγκαηάζηαζη ηος Ubercart 

Αθνχ παξνπζηάζακε ηα πην βαζηθά modules γηα ην Drupal, ήξζε ε ψξα γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ πην βαζηθνχ module γηα έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηνπ Ubercart. Σν 

Ubercart φπσο είδακε ζε πξνεγνχκελα θαθάιαηα είλαη έλα module κε ην νπνίν ζηήλνπκε ην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Μαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ θαηάινγφ καο, λα 

πεξάζνπκε φια ηα πξντφληα, λα βάινπκε ηνπο θφξνπο, λα πξνζζέζνπκε εηθφλεο ζε απηά, 

θαζψο θαη λα επηιέμνπκε ηνπο ηξφπνπ πιεξσκήο απηψλ. Παξαθάησ ζα δείμνπκε πσο 

θάλνπκε ηελ εγθαηάζηαζε θαη πνηά έμηξα modules εγθαηαζηήζακε παξάιιεια θαζψο θαη 

ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο. 

Μπαίλνπκε ζηελ ζειίδα http://www.ubercart.org/downloads θαη θαηεβάδνπκε ηελ 

ηειεπηαία έθδνζε 2.x Ubercart  γηα ην Drupal 6. Απηφ έξρεηαη επίζεο σο έλα ζπκπηεζκέλν 

αξρείν tar.gz θαη ρξεηάδεηαη λα ην απνζπκπηέζεηε φπσο αθξηβψο θάλακε γηα ην Drupal 6. 
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σήμα 37: Απσική ηος Ubercart 

ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα ην αληηγξάςεηε ζην sites/all/modules, φπσο θάλακε κε ηα 

πξνεγνχκελα modules. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην Ubercart δελ είλαη κφλν έλα άξζξσκα, αιιά 

έλα παθέην αξζξσκάησλ. Έηζη ηψξα, έρνπκε πνιιέο λέεο επηινγέο ζηε ζειίδα καο. Μεξηθνί 

απ 'απηά απαηηνχληαη (Ubercart-core) θαη κεξηθά απφ απηά είλαη πξναηξεηηθά (Ubercart-core 

(optional) and Ubercart-extra, Ubercart-fulfillment, and Ubercart-payment). Γελ ρξεηάδεηαη 

λα εγθαηαζηήζνπκε θάζε άξζξσκα ηνπ Ubercart. Ο θάζε έλαο ζα θνηηάμεη ηηο αλάγθεο ηεο 

δηθήο ηνπ ηζηνζειίδαο θαη ζα θάλεη ηηο δηθέο ηνπ ξπζκίζεηο. 

Αθνχ ηειεηψζακε ινηπφλ κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Ubercart ζα δνχκε ηα πην 

ζεκαληηθά αξζξψκαηα πνπ ρξεηαζηήθακε θαηα ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Θα ηα θαηαηάμνπκε ζε ππνρξεσηηθά θαη ζε πξναηξεηηθά ζε απηά δειαδή πνπ δελ είλαη 

απαξαίηεηα πάληα. 

5.3.1 Τποσπευηικά Modules 

Οη ζεκαληηθφηεξεο ελφηεηεο ηνπ παθέηνπ Ubercart είλαη: 

Cart: Απαηηείηαη γηα έλα θαιάζη αγνξψλ 

Conditional Actions: Υξεζηκεχεη ζην λα ξπζκίζνπκε ηνπο θφξνπο θαη ηηο πιεξσκέο 

Order: Απαξαίηεην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θφξσλ  θαη ηεο παξαγγειίαο 

Product: Γεκηνπξγεί  ηχπνπο  πξντφλησλ θαη  πεξηερφκελνπ  γηα ην θαηάζηεκά ζαο 

Store: Απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο 

5.3.2 Πποαιπεηικά  Modules 

Μπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε κηα βαζηθή ιεηηνπξγία  ηνπ Ubercart ρσξίο ηε ρξήζε 

απηψλ ησλ module,  αιιά ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη απαξαίηεηα γηα έλα 

αληαγσληζηηθφ θαη ειθπζηηθφ θαηάζηεκα: 

Attribute: Υξεζηκνπνηψληαο ηα attribute, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα 

πξνζαξκφζηκν πξντφλ πνπ δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην 

κέγεζνο ή ην ρξψκα. 
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Catalog: Απηή ε ελφηεηα δεκηνπξγεί έλαλ θαηάινγν κε θαηεγνξίεο θαη 

ππνθαηεγνξίεο πξντφλησλ. 

File downloads: Απηή ε ελφηεηα είλαη απαξαίηεηε εάλ ζέιεηε λα πνπιήζεηε 

downloadable 

πξντφληα, φπσο αξρεία κνπζηθήο ή βίληεν. 

Payment: Απηή ε ελφηεηα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ είζπξαμε πιεξσκψλ ζην 

θαηάζηεκά ζαο. 

Report: Απηή ε ελφηεηα δεκηνπξγεί αλαθνξέο γηα ην θαηάζηεκά ζαο, ηηο 

παξαγγειίεο, ηα πξντφληα, θαη ηνπο πειάηεο. 

Roles: Έλαο ξφινο κπνξεί λα δψζεη δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα ζε δηαθνξεηηθνχο 

πειάηεο. 

Shipping: Απηή ε ελφηεηα είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζηνιήο. 

Taxes: Απηή ε ελφηεηα είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαρείξηζε θφξσλ. 

5.4 Γημιοςπγία πεπιεσομένος 

Θα δνχκε ηψξα αθνχ έρνπκε εγθαηαζηήζεη ηα απαξαίηεηα modules πσο 

δεκηνπξγνχκε πεξηερφκελν γηα ηελ ηζηνζειίδα καο θαη πσο ζα θαηαιήμνπκε ζηελ ηειηθή ηνπ 

κνξθή, λα είλαη δειαδή κία σξαία θαη ιεηηνπξγηθή ζειίδα. Πξηλ φκσο απηφ είλαη ρξήζηκν λα 

θάλνπκε κηα πεξηήγεζε ζην Drupal γηα λα εμεγήζνπκε θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο, θαζψο ην 

Drupal δελ είλαη θαη ην πην εχθνιν CMS ζηνλ θφζκν. Παξφια απηά φηαλ ην κάζεη θάπνηνο 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πνιιά θαιά. 

Ξεθηλάκε ινηπφλ βιέπνληαο ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο ηνπ δηαρεηξηζηή. Απηή ε 

ζειίδα πνπ βιέπεηε παξαθάησ ζηελ αξρή θαίλεηαη αξθεηά πνιχπινθε κε πνιιά κελνχ, ζηε 

ζπλέρεηα φκσο ζα δνχκε φηη ην θαζέλα έρεη ην ξφιν ηνπ θαη φια ρξεζηκεχνπλ ζε θάηη. 

 

σήμα 38: Απσική ζελίδα ηος administrator 
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5.4.1 Content management 

Απηφ ην κελνχ πεξηέρεη κηα ζεηξά απφ ππνκελνχ. Μηα πεξηγξαθή γηα θάζε ππνκελνχ 

έρεη σο εμήο: 

Comments: ηελ ελφηεηα απηή κπνξνχκε λα δνχκε ζρφιηα ησλ ρξεζηψλ ζηε ζειίδα 

καο, κπνξνχκε λα ηα δεκνζηεχζνπκε ή φρη, θαζψο θαη λα ηα δηαγξάςνπκε. Μπνξνχκε λα 

θάλνπκε θιηθ ζην Γηαρείξηζε απφ ην κελνχ αξηζηεξά  γηα λα επηζηξέςνπκε ζηελ θχξηα 

ζειίδα δηαρεηξηζηή. 

 

σήμα 39: Ρύθμιζη ηυν cooments 

Content: ε απηή ηελ ελφηεηα κπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε ην πεξηερφκελφ ζαο. 

Μπνξείηε λα θηιηξάξεηε απφ επηιεγκέλα θξηηήξηα, λα δεκνζηεχζεηε ή απνδεκνζίεπζεηε 

πεξηερφκελν, λα πξνσζήζεηε ζηελ πξψηε ζειίδα ή ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο, ή λα ην 

δηαγξάςεηε εληειψο απφ ην site ζαο. 

 

σήμα 40: Γιασείπηζη ηος πεπιεσομένος 

 

Content types: Απφ πξνεπηινγή, ην Drupal δεκηνπξγεί δχν ηχπνπο πεξηερνκέλνπ: 

ειίδα γηα ην δεκηνπξγία ζηαηηθψλ ζειίδσλ θαη ηζηνξία γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Σν Ubercart πξνζζέηεη δχν πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ: Πξντφλ θαη 

ζεη πξντφλησλ. Όηαλ εγθαηαζηήζεηε θαη  ελεξγνπνηήζεηε λέεο κνλάδεο, γηα παξάδεηγκα, ε 

ελφηεηα ζην blog ή ηελ εηθφλα έλαο ζρεηηθφο ηχπνο πεξηερνκέλνπ ζα δεκηνπξγεζεί. 



Πτυχιακή εργασία του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων 
 

72 

 

 

σήμα 41: Γημιοςπγία content type 

Post settings: Η ελφηεηα απηή ζαο βνεζά κε ηε βαζηθή δηακφξθσζε ησλ 

δεκνζηεχζεσλ,  ηνλ αξηζκφ απηψλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα, ην κήθνο ησλ δεκνζηεχζεσλ, θαη ε 

ελεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο πξνεπηζθφπεζεο, φηαλ δεκνζηεχεηε έλα ζηνηρείν 

πεξηερνκέλνπ. 

 

σήμα 42: Ρςθμίζειρ post settings 

RSS publishing: Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Rich Site Summary (RSS) κπνξείηε λα 

επηηξέπεηε ζηνπο πειάηεο ζαο γηα λα εγγξαθείηε ζην site ζαο θαη λα ιακβάλνπλ ηαθηηθέο 

ελεκεξψζεηο ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθφ ινγηζκηθφ πνπ νλνκάδεηαη RSS reader. ε απηφ 

κπνξείηε λα νξίζεηε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ξνή θαη λα 

θαζνξίζεηε ην πεξηερφκελν. 
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σήμα 43: RSS 

 

Taxonomy: ε απηή ηε ζειίδα, κπνξείηε λα νξίζεηε ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο εηηθέηεο  

ζαο ην πεξηερφκελν θαη ηα πξντφληα. 

 

σήμα 44: Γημιοςπγία καηαλόγος 

5.4.2 Site Building 

Με ηελ ελφηεηα απηή, κπνξείηε λα πξνζαξκφζεηε ην site ζαο ρξεζηκνπνηψληαο 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ, φπσο κπινθ, κελνχ, θαη νχησ θαζεμήο. 

Blocks: Μπινθ είλαη κνλάδεο ηνπ θψδηθα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εκθάληζε 

πεξηερνκέλνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο ηζηνζειίδαο. πλήζσο, απηέο δεκηνπξγνχληαη 

είηε απφ ηηο εγθαηεζηεκέλεο κνλάδεο ή φηαλ πξνζζέζεηε έλα λέν κελνχ, αιιά ν δηαρεηξηζηήο 

ηνπ site κπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγήζεη έλα κπινθ απφ ην κεδέλ. ηε ζειίδα κπινθ, κπνξείηε 

λα πξνζζέζεηε έλα λέν κπινθ, λα δηακνξθψζηε έλα κπινθ, λα νξίζεηε έλα κπινθ ζε κηα 

πεξηνρή, ή λα δηαγξάςεηε έλα κπινθ. 
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σήμα 45: Γιασείπιζη ηυν Blocks 

 

Image Cache: Απηή ε ζειίδα ζαο βνεζά λα δεκηνπξγήζεηε πξνθαζνξηζκέλεο 

ξπζκίζεηο εηθφλαο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο ηνπ ην site ζαο. Όηαλ εγθαζηζηάηε ην Ubercart, 

δεκηνπξγεί απηφκαηα πξνεπηινγέο εηθφλεο γηα ηηο θχξηεο ζειίδεο ηνπ site φπσο ην θαιάζη, 

θαηάινγνο πξντφλησλ, ζειίδα ηνπ πξντφληνο θαη θαηεγνξίεο. Δάλ δελ είζηε ηθαλνπνηεκέλνη 

κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ εηθφλσλ, κπνξείηε λα ηηο επεμεξγαζηείηε  θαη λα πξνζζέζεηε λέεο 

ηδηφηεηεο. Μπνξείηε λα ρεηξηζηείηε ηελ αξρηθή εηθφλα ρξεζηκνπνηψληαο έμη δξάζεηο-

θαιιηέξγεηα, ηελ θιίκαθα, απνθνξεζκφο, αιιαγή κεγέζνπο, θαη πεξηζηξνθή. Μπνξείηε επίζεο 

λα πξνζζέζεηε έλα λέν ππφδεηγκα ή λα δηαγξάςεηε έλα απφ ηα ππάξρνληα. 

 

σήμα 46: Ρςθμίζειρ για ηιρ εικόνερ 

Menus: Απηή ε ζειίδα ζαο επηηξέπεη λα ειέγρεηε ηα κελνχ ηεο ηζηνζειίδαο ζαο. Σα 

ηξία πξνεπηιεγκέλα  κελνχ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην Drupal είλαη Navigation, Primary 
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links, θαη Secondary links. Σν κελνχ πινήγεζεο βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηνπ site ζαο. 

Πεξηέρεη ρξήζηκνπο ζπλδέζκνπο γηα ην δηαρεηξηζηή. Η ρξήζε ηνπ Primary links είλαη λα 

παξέρεη ζπλδέζκνπο γηα ζεκαληηθέο ζειίδεο ζηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο. Απφ ηελ 

άιιε, Secondary links είλαη ρξήζηκνη γηα ηε δεκηνπξγία ζηνηρείσλ πινήγεζεο κε ιηγφηεξν 

ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

σήμα 47: Γημιοςπγία Menu 1 

Δάλ απηέο νη επηινγέο δελ είλαη αξθεηέο, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν κελνχ 

θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Add menu. Πιεθηξνινγήζηε έλα φλνκα γηα ην κελνχ, έλαλ ηίηιν 

θαη κηα πεξηγξαθή πνπ είλαη νξαηή ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

σήμα 48: Γημιοςπγία Menu 2 

Αθνχ ινηπφλ ζπκπιεξψζνπκε φια ηα πεδία πνπ είλαη απαξαίηεηα παηά κε save θαη 

έηζη έρεη δεκηνπξγεζεί έλα λέν menu. 

5.4.3 Site configuration 

ε απηή ηελ ελφηεηα, ππάξρνπλ πνιιέο επηινγέο, επηηξέπνληάο ζαο λα πξνζαξκφζεηε 

θάζε ιεπηνκέξεηα ηνπ θαηάζηεκα ζαο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο  δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ Drupal, αιιά πνιιά Modules πξνζηέζεθαλ ζηε ζειίδα δηακφξθσζεο. Γελ 

ρξεηάδεηαη λα δηεξεπλεζνχλ φια ηψξα, έηζη ζα ζαο δείμνπκε πψο λα πξνζαξκφζεηε κφλν ηα 

απαξαίηεηα. 
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Date and time: ε απηή ηε ζειίδα, κπνξείηε λα θάλεηε θάπνηεο βαζηθέο ξπζκίζεηο 

γηα ην πψο ην Drupal ζα ρεηξίδεηαη εκεξνκελία θαη ψξα. Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ 

πξνεπηιεγκέλε δψλε ψξαο, αλάινγα κε ην πνχ βξίζθεηαη ην θαηάζηεκά ζαο . Μπνξείηε 

επίζεο λα επηηξέπεηε ζηνπο πειάηεο ζαο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ρξφλν ηεο πεξηνρήο ηνπο. 

Μπνξείηε λα νξίζεηε ηελ πξψηε εκέξα ηεο εβδνκάδαο γηα ηα εκεξνιφγηά ζαο. Αθνχ 

ηνπνζεηήζεηε φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο, θάληε θιηθ ζην απνζήθεπζε ξπζκίζεσλ 

γηα λα ηηο απνζεθεχζεηε. 

 

σήμα 49: Ρςθμίζειρ ημεπομηνίαρ και ώπαρ 

Input formats: Απηφ ζαο επηηξέπεη, σο δηαρεηξηζηή, γηα λα δεκηνπξγήζεηε θίιηξα 

θαη πεξηνξηζκνχο γηα ην ρξήζηε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην θείκελν. Δμ 'νξηζκνχ, ππάξρνπλ 

δχν κνξθέο εηζφδνπ: Φηιηξαξηζκέλε HTML, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί έλα πεξηνξηζκέλν ζχλνιν 

ηεο HTML, θαη Full HTML, ε νπνίν επηηξέπεη ζε θάζε εηηθέηα HTML πνπ ζα εηζαρζεί. 

εεΜπνξείηε λα ξπζκίζεηε απηέο ηηο κνξθέο εηζφδνπ ή κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε λέεο. 

Μεξηθά Modules δεκηνπξγνχλ  λέα θίιηξα εηζφδνπ πνπ ζαο επηηξέπεη, γηα παξάδεηγκα ηελ 

είζνδν, ζηηο ηαηλίεο flash  ή βίληεν. Φηιηξαξηζκέλν HTML είλαη κηα αζθαιέζηεξε επηινγή 

γηα ην θαηάζηεκά ζαο, έηζη δελ ππάξρεη θακία αλάγθε λα αιιάμεη ηίπνηα ζε απηή ηε ζειίδα. 

 

σήμα 50: Input formats 
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Site information: Απηή ε ζειίδα ζαο επηηξέπεη λα νξίζεηε ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

ηνπ θαηαζηήκαηνο. Δηζάγεηε ην φλνκα ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηελ θχξηα δηεχζπλζε e-mail, ην 

slogan,, θαη έλα κήλπκα πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζην ππνζέιηδν ησλ ζειίδσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Οξίδνπκε πψο ζέινπκε λα νλνκάζνπκε ηνπο αλψλπκνπο ρξήζηεο  θαη ηε δηεχζπλζε ηεο 

αξρηθήο ζειίδαο. 

 

σήμα 51: ςμπλήπυζη πεδίυν για ηα ζηοισεία ηος καηαζηήμαηορ 

5.4.4 Γημιοςπγία καηαλόγος 

Δίδακε ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία ζηελ δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ θαη ηψξα ζα δνχκε 

πσο δεκηνπξγήζακε πσο ζηήζακε ην ειειηξνληθφ θαηάζηεκα θαη εηδηθφηεξα πσο θηηάμακε 

ηνλ θαηάινγν ησλ πξντφλησλ. 

Πεγαίλνπκε ζην Home AdministerContent managementTaxonomy. 
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σήμα 52: Taxonomy 

Όπσο κπνξείηε λα δείηε, ππάξρεη κφλν έλα δηαζέζηκν ιεμηιφγην, κε φλνκα catalog. 

Απηφ δεκηνπξγήζεθε απφ ην Ubercart, φηαλ ζα ελεξγνπνηεζεί ε κνλάδα catalog θαη απηφ 

είλαη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα πξντφληα θαη ηα product kits. 

Αο ξίμνπκε κηα καηηά ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαιφγνπ. Κάληε θιηθ ζην 

ιεμηιφγην επεμεξγαζία. Δθεί είλαη νη ηξεηο θχξηεο νκάδεο ησλ  properties: Identification, 

Content types, and Settings. 

 

Σαπηνπνίεζε: Απηή ε νκάδα έρεη ηξία πεδία: Vocabulary name, Description, Help 

text φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ θσηνγξαθία. 
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σήμα 53: Γημιοςπγία ηος καηαλόγος 1 

Content types:  Τπάξρνπλ κφλν δχν ηχπνη πεξηερνκέλνπ πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηνλ 

θαηάινγν: Product θαη Product kit. Θεσξεηηθά, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε λένπο ηχπνπο 

πεξηερνκέλνπ , αιιά ηψξα ζα πάκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κφλν απηά ηνπο δχν ηχπνπο πνπ 

είλαη πξνεπηιεγκέλνη. 

 

σήμα 54: Γημιοςπγία καηαλόγος 2 
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Σψξα, αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δνκή ηνπ θαηαιφγνπ ησλ πξντφλησλ καο, κε ηελ 

πξνζζήθε ησλ θαηεγνξηψλ θαη ησλ ππνθαηεγνξηψλ. Κάλνπκε θιηθ ζην add terms θαη ζα 

πξέπεη λα κεηαθεξζνχκε ζε κηα λέα ζειίδα, φπνπ κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ηνπο φξνπο ζην 

Catalog vocabulary. Σα αθφινπζα είλαη ηα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε: 

 

σήμα 55: Γημιοςπγία καηαλόγος 3 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζζέζακε ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο ησλ πξντφλησλ καο. Αθνχ 

ζπκπιεξψζνπκε ηα πεδία παηάκε ζην θνπκπί save θαη ζπλερίδνπκε κε ηηο επφκελεο 

θαηεγνξίεο. Σψξα θαίλεηαη παξαθάησ  πσο πξνζζέηνπκε ηηο ππνθαηεγνξίεο. Γηα παξάδεηγκα 

ζέισ λα πξνζζέζσ ηελ πίηζα καξγαξίηα. Πεγαίλνπκε πάιη ζην add terms γξάθσ  ην φλνκα 

ηεο πίηζαο θαη ε δηαθνξά ηψξα είλαη νηη πεγαίλσ ζην advanced options, έηζη ψζηε λα επηιέμσ 

ζε πνηά θαηεγνξία αλήθεη ην πξντφλ πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε. Μφιηο ην επηιέμνπκε παηάκε 

save and continue ψζηε λα πξνζζέζνπκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν φια ηα πξντφληα θαη λα έρνπκε 

έηνηκν ηνλ θαηάινγφ καο. 
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σήμα 56: Γημιοςπγία καηαλόγος 4 

Αθνινπζψληαο ινηπφλ απηή ηε δηαδηθαζία έρνπκε θάλεη έλα κεγάιν βήκα,  ίζσο ην 

ζεκαληηθφηεξν γηα ηε δεκηνπξγία θαη νινθιήξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ καο θαηαζηήκαηνο. 

Σνλ θαηάινγν ηνλ νλνκάζακε menu θαη έρεη ηελ κνξθή πνπ βιέπνπκε ζηελ παξαθάησ 

θσηνγξαθία. 

 

σήμα 57: Γημιοςπγία καηαλόγος 5 

ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε πσο δεκηνπξγνχκε έλα λέν πξντφλ θαη πσο απηφ πξνζηίζεηαη 

ζηνλ θαηάινγφ καο, δειαδή ζην menu. Πεγαίλνπκε content managementcreate 
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contentproduct . Βξηζθφκαζηε πιένλ ζηελ ζειίδα πνπ θαίλεηαη ζηελ ακέζσο επφκελε 

θσηνγξαθία. 

 

σήμα 58: Γημιοςπγία πποφόνηυν 1 

Αθνχ ινηπφλ είκαζηε ζηε θαηάιιειε ζειίδα απηφ πνπ έρνπκε λα θάλνπκε είλαη λα 

ζπκπιεξψζνπκε ηα πεδία. Αξρηθά βάδνπκε ην φλνκα ηνπ πξντφληνο, ζηε ζπλέρεηα γξάθνπκε 

αλ θξηζεί απαξαίηεην κία πεξηγξαθή γηαπηφ θαη κεηά εθεί πνπ ιέεη Vocabularies, επηιέγνπκε 

παηψληαο κνλφ θιηθ, ζε πνηά θαηεγνξία αλήθεη ην πξντφλ πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε. 

Μεηά φπσο βιέπνπκε παξαθάησ κπνξνχκε αλ ζέινπκε λα αλεβάζνπκε κία θσηνγξαθία γηα 

ην πξντφλ καο θαη πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε ηελ ηηκή πνπ επηζπκνχκε λα έρεη, θαζψο θαη ηνλ 

αξηζκφ πνπ ζα έρεη, αλ θαη ζηελ πεξίπησζή καο επεηδή κηιάκε γηα θαγεηά δελ είλαη 

απαξαίηεην. Αθνχ ηα θάλνπκε φια απηά παηάκε save θαη έλα αθφκε θαγεηφ έρεη πξνζηεζεί 

ζηνλ θαηάινγφ καο. 
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σήμα 59: Γημιοςπγία πποφόνηυν 2 

Δίλαη ζεκαληηθφ ηψξα λα δνχκε πσο θαίλεηαη έλα πξντφλ αλ ην επηιέμνπκε θαη 

απνθαζίζνπκε λα ηνπ αιιάμνπκε θάπνηα δεδνκέλα φπσο γηα παξάδεηγκα ηε θσηνγξαθία ή ηα 

πιηθά ηεο πίηζαο. Παηάκε φπσο βιέπνπκε ην edit θαη εθεί κπνξνχκε θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

module CKeditor  λα πξνζζέζνπκε ή λα αθαηξέζνπκε νηηδήπνηε. 

 

σήμα 60: Γημιοςπγία πποφόνηυν 3 

Σψξα ήξζε ε ψξα λα δείμνπκε πσο δεκηνπξγήζακε ηηο θχξηεο ζειίδεο ηεο 

ηζηνζειίδαο καο. Οη ζειίδεο απηέο είλαη ε Απσική, σεηικά, Σο καηάζηημα, Πποζθοπέρ 

και Δπικοινυνία. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ην θάλεη απηφ εκείο ζα 

δείμνπκε απηφλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηαηί ζεσξήζακε νηη είλαη ν πην απιφο. Πεγαίλνπκε 

ζην site buildingmenuslist menu θαη παηάκε ζην add item. Μφιηο ην παηήζνπκε 

νδεγνχκαζηε ζηε ζειίδα πνπ βιέπνπκε παξαθάησ . 
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σήμα 61: Γημιοςπγία ζςνδέζμυν 

Σψξα απηφ πνπ θάλνπκε είλαη λα ζπκπιεξψζνπκε ην Path, ζηε ζπλέρεηα ην φλνκα 

ηεο ζειίδαο θαη πην θάησ ην πην ζεκαληηθφ αλ απηή ε ζειίδα πνπ εκείο απηφ ζέινπκε, ζα 

είλαη πξσηεχνλ ζχλδεζκνο, ζα θαίλεηαη δειαδή ζηελ πξψηε ζειίδα. Αθνχ θάλνπκε απηά ηα 

βήκαηα έρνπκε δεκηνπξγήζεη άιιε κία ζειίδα. Παξαθάησ θαίλεηαη ζην list menu  νη ζειίδεο 

πνπ εκείο δεκηνπξγήζακε γηα ην θαηάζηεκά καο θαη βιέπνπκε φηη ην Drupal καο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ηνπο αιιάμνπκε ηε ζέζε παηψληαο ζην ζηαπξφ θαη ζχξνληαο ην πάλσ ή θάησ 

αλάινγα ηελ ζέζε πνπ ζέινπκε λα ην ηνπνζεηήζνπκε. 

 

σήμα 62: Γημιοςπγία ζςνδέζμυν 2 
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Έηζη θηάζακε λα έρνπκε ζηγά ζηγά ηελ ζειίδα καο ζηελ κνξθή πνπ ζέινπκε. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη θάζε ζειίδα κπνξεί λα θηηαρηεί ην πεξηερφκελφ ηεο παηψληαο 

ζην θνπκπί edit φπσο δείμακε θαη παξαπάλσ γηα ηα πξντφληα καο θαη εθεί κπνξνχκε λα ηελ 

νκνξθχλνπκε πξνζζέηνληαο εηθφλεο, θείκελν, αθφκε θαη βίληεν αλ απηφ είλαη απαξαίηεην.  

Απηά θπζηθά φπσο πξναλαθέξακε γίλνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ CCKeditor . Δίλαη ζθφπηκν λα 

αλαθέξνπκε ηελ ηδηαηηεξφηεηα δχν ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ θαη πσο απηέο δεκηνπξγήζεθαλ. 

Οη ζειίδεο απηέο είλαη Σο καηάζηημα και η Δπικοινυνία. Η πξψηε είλαη κηα ζειίδα πνπ 

κέζα πεξηέρεη θσηνγξαθίεο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη είλαη gallery θαη ε δεχηεξε πεξηέρεη κία 

θφξκα επηθνηλσλίαο. Αο δνχκε πξψηα πσο δεκηνπξγήζακε ην image gallery. 

Πεγαίλνπκε content managementImage galleriesadd gallery  θαη καο 

εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ ζειίδα.  

 

σήμα 63: Γημιοςπγία Image galleries 

ε απηή ηε ζειίδα δεκηνπξγήζακε Σο καηάζηημα θαη έρνπκε κία ζειίδα άδεηα κελ 

αιιά πνπ είλαη έηνηκε λα γεκίζεη κε θσηνγξαθίεο. Θα δείμνπκε ηψξα πσο γίλεηαη απηφ θαη 

πσο θαηέιεμε ε ζειίδα ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή. Πεγαίλνπκε content managementcreate 

contentimage θαη καο βγάδεη ζηελ παξαθάησ ζειίδα. Δθεί ζπκπιεξψλνπκε ηα πεδία 

δηαιέγνπκε ην gallery πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε θσηνγξαθία θαη θπζηθά ηελ αλεβάδνπκε 

θάλνληαο upload. 

 

σήμα 64: Διζαγυγή εικόναρ ζηο Image gallery 
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Πξνζζέζακε κε απηφλ ηνλ ηξφπν νρηψ θσηνγξαθίεο νη νπνίεο ράξε ζην module 

lightbox εκθαλίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ θαίλεηαη παξαθάησ. Αξρηθά θαίλνληαη ζε 

κηθξνγξαθία θαη αλ ηηο επηιέμεηο θαίλνληαη ζην αξρηθφ ηνπο κέγεζνο ζε κνξθή slideshow. 

 

σήμα 65: Image gallery 

 

Σέινο ζα δείμνπκε πσο θηηάμακε ηελ ζειίδα Δπικοινυνία θαη ζπγθεθξηκέλα πσο 

πξνζζέζακε ηελ θφξκα επηθνηλσλίαο. Πεγαίλνπκε ζην site buildingcontact formadd 

category θαη καο εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε ζηελ νπνία πξνζπέηνπκε ηηο πιεξνθνξίεο 

ηεο θφξκαο φπσο ηε δηεχζπλζε ηνπ  e-mail πνπ ζα δέρεηαη ηα κελχκαηα ησλ πειαηψλ. 

 

σήμα 66: Γημιοςπγία θόπμαρ επικοινυνίαρ 
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 Αθνχ θάλνπκε ηα βήκαηα πνπ πξέπεη πεγαίλνπκε ζην settings  θαη ζπκπιεξψλνπκε 

φηη ζηνηρείν ζέινπκε αθφκε λα εκθαλίδεηαη ζηελ ζειίδα. Δκείο πξνζζέζακε θαη θσηνγξαθία 

απφ ην Google maps πνπ δείρλεη ηελ αθξηβή ηνπνζεζία ηνπ θαηαζηήκαηνο. Παξαθάησ 

θαίλεηαη ε ηειηθή κνξθή ηεο ζειίδαο Δπηθνηλσλία. 

 

σήμα 67: Φόπμα επικοινυνίαρ 
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6. Οδηγίερ Υπήζηρ 
Φηάζακε ζην ηειηθφ ζηάδην απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Αθνχ ινηπφλ είδακε πσο 

δεκηνπξγήζακε ηελ ηζηνζειίδα καο κε ηε βνήζεηα ηνπ drupal θαη ησλ module ηνπ πνπ καο 

παξέρεη ε ηεξάζηηα θνηλφηεηα ηνπ Drupal, ήξζε ε ψξα λα δνχκε ην πσο ιεηηνπξγεί. Γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε φισλ, θάλακε έλα δηαρσξηζκφ ζην πσο ιεηηνπξγεί ε ηζηνζειίδα απν 

ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε θαη πσο απν ηελ πιεπξά ηνπ δηαρεηξεζηή. 

 

6.1 Απλόρ σπήζηηρ 

Θα δνχκε πξψηα πσο θαίλεηαη, ηη βιέπεη θαη ηη κπνξεί λα θάλεη έλαο απιφο ρξήζηεο 

ζηελ ηζηνζειίδα καο. Αξρηθά βιέπνπκε ηελ πξψηε νζφλε πνπ αληηθξίδεη κπαίλνληαο ζηελ 

ηζηνζειίδα. 

 

σήμα 68: Απσική ζελίδα καηά ηον απλό σπήζηη 

Όπσο βιέπνπκε απηφ πνπ αληηθξίδεη ν επηζθέπηεο είλαη ε ηζηνζειίδα κε ηνπο 

ζπλδέζκνπο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα θάλεη εγγξαθή. Όκσο 

γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα δεη ηνλ θαηάινγν ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα θάλεη 

ηελ παξαγγειία αλ ην επηζπκεί, ζα πξέπεη λα θάλεη εγγξαθή ρξήζηε παηψληαο ζην create new 

account. Πην θάησ βιέπνπκε ηε θφξκα πνπ πξέπεη θάπνηνο λα ζπκπιεξψζεη γηα λα θάλεη 

ινγαξηαζκφ. Δίλαη αξθεηά απιή ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλα username θαη ηε δηεχζπλζε 

e-mail. Αθνχ ζπκπιεξψζνπκε παηάκε create new account θαη ν ινγαξηαζκφο καο είλαη 

έηνηκνο. Θα ζηαιεί ν θσδηθφο πξφζβαζεο ζην e-mail, ν νπνίνο αλ επηζπκεί ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα αιιάμεη. 
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σήμα 69: Γημιοςπγία λογαπιαζμού 

ηε ζπλέρεηα αθνχ θάπνηνο θάλεη log in κπνξεί λα δεη θαη ην Menu φπσο θαίλεηαη 

ζηελ επφκελε θσηνγξαθία θαη λα δεη αλαιπηηθά θάζε πξντφλ πνπ ζπλνδεχεηαη θαη απφ κία 

θσηνγξαθία. 

 

σήμα 70: Απσική ζελίδα μεηά ηο Log in 

Όηαλ ινηπφλ παηήζεη λα δηαιέμεη έλα πξντφλ ηνπ βγάδεη ηελ νζφλε πνπ 

παξνπζηάδνπκε ακέζσο κεηά θαη φπσο θαίλεηαη έρεη ηελ επηινγή λα παηήζεη ην θνπκπί add to 

cart(πξνζζήθε ζην θαιάζη), κε ην νπνίν δηαιέγνπκε θάζε πξντφλ πνπ ζέινπκε λα 

παξαγγείινπκε. 

 

σήμα 71: Γημιοςπγία παπαγγελίαρ 1 

Μπνξνχκε αλ ζέινπκε παηψληαο πάλσ ζε θάπνην θαγεηφ λα δνχκε ηελ πεξηγξαθή 

ηνπ θαη ηε θσηνγξαθία ζην αξρηθφ κέγεζνο φπσο βιέπνπκε παξαθάησ. Φπζηθά γηα λα δνχκε 

ηε θσηνγξαθία πξέπεη λα ηελ επηιέμνπκε. 
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σήμα 72: Γημιοςπγία παπαγγελίαρ 2 

Αθνχ ηψξα ν ρξήζηεο έρεη θάλεη ηελ παξαγγειία ηνπ θαη έρεη παηήζεη ην add to cart 

πεγαίλνπκε ζηελ παξαθάησ ζειίδα πνπ θαίλνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα θαγεηά πνπ έρνπκε 

πξνζζέζεη ζην θαιάζη. 

 

σήμα 73: Γημιοςπγία παπαγγελίαρ 3 

Βιέπνπκε πσο αλ ζέιεη ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αθαηξέζεη ή λα πξνζζέζεη 

θάηη ζηελ παξαγγειία ηνπ. Αλ ηψξα είλαη έηνηκνο κπνξεί λα παηήζεη ην θνπκπί checkout θαη 

ακέζσο ζα πάεη ζηελ επφκελε νζφλε πνπ θαίλεηαη παξαθάησ. 
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σήμα 74: Γημιοςπγία παπαγγελίαρ 3 

ηε ζπλέρεηα ηεο νζφλεο ν ρξήζηεο έρεη ηελ επηινγή λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν 

πιεξσκήο. Σε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ππάξρεη κφλν ε επηινγή λα πιεξψζεη αθνχ θηάζεη ε 

παξαγγειία απν θνληα. Θα κπνξνχζε αθφκε λα ππάξρεη θαη ε επηινγή ηεο πηζησηηθήο θάξηαο 

ή ηεο paypal αιιά ππήξραλ ηερληθνί ιφγνη πνπ δελ κπνξνχζακε λα ην πινπνηήζνπκε. Δπίζεο 

ν ρξήζηεο κπνξεί λα αθήζεη θαη θάπνηα ζρφιηα ή παξαηεξήζεηο. 
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σήμα 75: Γημιοςπγία παπαγγελίαρ 4 

Σειεπηαία δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνλ ρξήζηε εθηφο ηεο πεξηήγεζεο θπζηθά ζε 

φιεο ηηο ζειίδεο θαζψο θαη ζηελ δπλαηφηεηα παξαγγειίαο πνπ δείμακε παξαπάλσ, είλαη λα 

ζηείιεη νηηδήπνηε ζρφιην ή παξαηήξεζε ζέιεη, κέζσ ηεο θφξκαο επηθνηλσλίαο πνπ θαίλεηαη 

παξαθάησ. Αθνχ ζπκπιεξψζεη ινηπφλ ηα πεδία ζα κπνξεί λα πεξηκέλεη ζε άκεζε απάληεζε 

απν ην θαηάζηεκα. 
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σήμα 76: Φόπμα επικοινυνίαρ 

 

6.2 Γιασειπιζηήρ 

Αο δνχκε ηψξα πνηφο είλαη “ππεχζπλνο” γηα ηα παξαπάλσ απηά πνπ βιέπεη θαη 

κπνξεί θαη θάλεη ν ρξήζηεο, δειαδή ν δηαρεηξηζηήο. Ο δηαρεηξηζηήο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη 

απηφο πνπ πξέπεη λα έρεη θαζεκεξηλή επαθή κε απηήλ γηα νηηδήπνηε ρξεηαζηεί. Καηαξρήλ ζα 

δνχκε παξαθάησ ζηελ επφκελε θσηνγξαθία πσο είλαη ε αξρηθή ζειίδα πνπ βιέπεη ν 

δηαρεηξηζηήο. 

 

σήμα 77: Απσική ζελίδα καηά ηον διασειπιζηή 

Βιέπνπκε φηη έρνληαο θάλεη log in σο δηαρεηξηζηήο έρνπκε ηηο επηινγέο πνπ δείμακε 

πην πξηλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ. Θα δνχκε ηψξα θάπνηα 

πξάγκαηα πνπ θάλεη πνπ δελ ηα είπακε παξαπάλσ. Θα δνχκε θάηη ζεκαληηθφ ην πψο 
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νξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ δηαρεηξηζηή θαη πσο ησλ απιψλ ρξεζηψλ. Γηα λα πάκε ζηε 

ζειίδα ησλ δηθαησκάησλ παηάκε Administeruser managementpermissions. 

 

σήμα 78: Γημιοςπγία πόλυν 

Δδψ βιέπεηε κηα ελδεηθηηθή εηθφλα απφ ηελ ζειίδα πνπ κπνξνχκε λα δψζνπκε 

εληνιέο ζην ηη κπνξεί λα δεη θαη λα θάλεη ν πειάηεο – Υξήζηεο θαη ηη ν δηαρεηξηζηήο ν νπνίνο 

ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ν authenticated user. 

Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα αλαθέξνπκε φηη ν δηαρεηξηζηήο ζα ιακβάλεη ηα e-mail ησλ 

ρξεζηψλ θαη ζα πξέπεη λα απαληάεη. Δπίζεο ζα ιακβάλεη ηηο παξαγγειίεο θαη ζα πξέπεη λα 

ζπλελλνείηαη κε ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ψζηε ε παξαγγειία λα είλαη έηνηκε θαη παξαδνηέα 

ζηελ ψξα ηεο. Έλα άιιν θνκκάηη πνπ κπνξεί λα αζρνιεζεί ν δηαρεηξηζηήο θαη είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ, είλαη ε ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο, είηε κηιάκε γηα λα αιιάμεη θάηη ζηελ 

ηζηνζειίδα φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζέκα, είηε λα πξνζζέζεη ή λα αθαηξέζεη λέα πξντφληα, ή 

λα θάλεη update φπσο ζα δνχκε παξαθάησ ζηα modules, ζηε βάζε θαη ζηνλ ππξήλα ηνπ 

Drupal. 

6.3 Δνημέπυζη ηηρ ιζηοζελίδαρ 

Αθνχ είδακε αλαιπηηθά ην πσο δεκηνπξγήζακε ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη πσο 

απηφ θαίλεηαη απφ ηε κεξηά ηνπ ρξήζηε θαη απφ ηε κεξηά ηνπ δηαρεηξηζηή θηάζακε ζην ηέινο 

θαη είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε ην πσο κπνξνχκε λα θάλνπκε update(αλαλέσζε) ηεο 

ηζηνζειίδαο γηαηί φπσο είδακε κηιάκε γηα κηα δπλακηθή ηζηνζειίδα πνπ ζα καο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα έρνπκε ηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο ησλ Modules θαη ησλ Themes. Γηα λα δνχκε 

γηα ηπρψλ modules πνπ ρξεηάδνληαη ελεκέξσζε πεγαίλνπκε ζην reportsstatus report, 

φπσο θαη ζην available updates. Δθεί φπσο βιέπνπκε ζηελ επφκελε θσηνγξαθία ππάξρνπλ 

φια ηα εγθαηεζηεκέλα modules, ηα νπνία θαίλεηαη αλ ρξεηάδνληαη ή φρη ελεκέξσζε. 
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σήμα 79: Update page 

ε κηα ελδεηθηηθή εηθφλα πνπ δηαιέμακε βιέπνπκε δχν modules πνπ είλαη 

ελεκεξσκέλα θαη έλα πνπ καο δείρλεη φηη ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ελεκεξψζεηο. Παηάκε ινηπφλ 

πάλσ ζην update available θαη καο πάεη απηφκαηα ζηε ζειίδα ηνπ module θαη κπνξνχκε φπσο 

δείμακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην λα θαηεβάζνπκε θαη λα εγθαηαζηήζνπκε ην ελεκεξσκέλν 

module. 

ηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα φπσο βιέπνπκε κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη ελεκέξσζε ηνπ 

ππξήλα ηνπ Drupal. 

 

σήμα 80: Update Drupal 

Tειεπηαίν θαη πνιχ ζεκαληηθφ ζην φζν αλαθνξά ηηο ελεκεξψζεηο είλαη ε ελεκέξσζε 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Drupal. Απηφ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα γίλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Μπνξνχκε ινηπφλ λα θάλνπκε ην Database update ζηε ζειίδα status report. 

Καιά ζα είλαη πξψηα γηα λα είκαζηε θαιπκκέλνη λα θάλνπκε έλα back up ηεο βάζεο θαη κεηά 

λα θάλνπκε ην update. ηηο δχν επφκελεο θσηνγξαθίεο θαίλνληαη πνπ θάλεηο back up θαη πνπ 

θάλεηο update. 

Δδψ κπνξνχκε λα θάλνπκε ην Backup ηεο βάζεο ψζηε αλ πξνθχςεη θάπνην 

πξφβιεκα λα κε ράζνπκε ηα δεδνκέλα καο. 
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σήμα 81: Backup ηηρ βάζηρ δεδομένυν 

Δδψ θάλνπκε φηαλ είλαη δηαζέζηκν ηελ ελεκέξσζε ηεο βάζεο. 
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7. ςμπεπάζμαηα 
ε απηή ηελ εξγαζία δηεξεπλήζακε ηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ηελ κεγάιε αλάπηπμε πνπ γλψξηζε ηα πεξαζκέλα ρξφληα θαη πνπ ζχκθσλα κε 

φιεο ηηο πξνβιέςεηο ζα ζπλερίζεη λα γλσξίδεη θαη ζην κέιινλ. Καζψο ε πιεηνςεθία ησλ 

αγνξψλ γίλεηαη κέζσ απφ ηζηνηφπνπο θαηαζηεκάησλ αζρνιεζήθακε κε ηηο ηερλνινγίεο πνπ 

θπξηαξρνχλ ζηνλ ρψξν. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή κίαο ηέηνηαο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηέο δηαθνξεηηθέο 

ηερλνινγίεο, νη νπνίεο φκσο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν ηνκείο αλάινγα κε ην αλ 

επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ηεο εθαξκνγήο ή ηελ ινγηθή ιεηηνπξγίαο ηεο. 

ηνλ ηνκέα ηεο εκθάληζεο ε γιψζζα HTML κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηθαλνπνηεηηθά ηελ 

δνκή κίαο ζειίδαο, θαη αλ ζπλδπαζηεί κε ηα θαηάιιεια CSS scripts θαη θάπνηα ζηνηρεία 

Javascript κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ θάπνηεο αξθεηά θαιαίζζεηεο θαη ιεηηνπξγηθέο 

ζειίδεο. Απηφ βέβαηα απαηηεί απφ ηνπο web developers λα έρνπλ ελδειερείο γλψζεηο θαη ησλ 

ηξηψλ ηερλνινγηψλ, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπλδπάδνληαη  κεηαμχ ηνπο. 

ηνλ ηνκέα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο εθαξκνγήο κειεηήζακε θπξίσο ηελ γιψζζα PHP 

θαη ην πψο απηή ζπλδπάδεηαη κε κία ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ, επηθνηλσλψληαο κέζσ 

εξσηεκάησλ SQL. ε απηφλ ηνλ ηνκέα ε θαηάζηαζε είλαη αξθεηά πην βειηησκέλε, θαζψο 

έλαο πξνγξακκαηηζηήο αξθεί λα γλσξίδεη ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα πάλσ ζε κία κφλν γιψζζα. 

Πέξα απφ απηφ είδακε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ κέζα απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ δεκνθηιέζηεξσλ CMS απηή ηε ζηηγκή 

ζην δηαδίθηπν θαη επηθεληξσζήθακε ζην Drupal. Φάλεθε πσο πέξα απφ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηηο ππάξρνπζεο ιχζεηο νπνηαδήπνηε απφ απηέο κπνξεί λα θαιχςεη ζε πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο 

αλάγθεο νπνηαζδήπνηε εθαξκνγήο, δίλνληαο ζηνλ δηαρεηξηζηή ηελ δπλαηφηεηα λα αζρνιεζεί 

κε ην ηη ζέιεη λα θάλεη ε ζειίδα ηνπ θαη πεξηνξίδνληαο ζην ειάρηζην ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε 

ηα ηεηξηκκέλα κέξε ηεο πινπνίεζεο. 

ηνλ ηνκέα ηεο πινπνίεζεο ρξεζηκνπνηήζακε ην Drupal CMS ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

Ubercart γηα λα θαηαζθεπάζνπκε εθ ηνπ κεδελφο έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Μέζα απφ 

απηή ηε δηαδηθαζία θαηαιήμακε ζην φηη, ελψ ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν πξνγξακκαηηζηήο λα 

πεξηνξίζεη ηελ ζπγγξαθή θψδηθα είλαη εμαηξεηηθά πνιχηηκε, απηφ δελ θαζηζηά ην εγρείξεκα 

πην εχθνιν γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε εθ βάζνπο γλψζε ηνπ Drupal θαη ησλ δηαθφξσλ 

επηινγψλ θαη δπλαηνηήησλ πνπ δίλεη ψζηε λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 
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